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CU ENTUZIASM
La cei 23 de ani ai 

săi, Ștefan Buiculescu 
a devenit unul din cei 
mai apreciați electri
cieni specializați în în
treținerea 
măsură și 
Centrala 
că Luduș. 
Ia această 
a energeticii, 
anului 1963, animat de 
dorința de a-și însuși o 
calificare superioară ; și 
într-adevăr, încă din 
primele luni de muncă, 
cînd a participat la pu
nerea în funcțiune a 
complicatelor aparate

aparatelor de 
control de la 
termoelectri- 
A venit aici, 
mare cetate 

în vara

Pasiunea

creatoare
din camerele de coman
dă ale termocentralei, a 
cîștigat o bogată expe
riență.

— Am lucrat cîțiva 
ani după terminarea 
școlii profesionale la 
Uzina electrică din 
Cîmpina —ne povesteș
te Ștefan Buiculescu. 
Dar aici, la Termocen
trala din Luduș, aveam 
de-a face cu agregate 
și instalații cu un înalt 
grad de automatizare pe 
care nu le-am cunoscut 
pînă atunci. Ca și zeci de 
alți tineri veniți din toa
te colțurile țării, mi-am 
făcut aici a doua uceni
cie, învățînd zl de zi, 
acumulînd noi cunoștin
țe sub îndrumarea unor

ȘT. NECANIȚCHI

(Continuare 
ta pag. a ll-a)

BACĂU (de la cores
pondentul nostru).

Programul a început 
cu o discuție pe o temă 
pasionantă: dezvoltarea 
cosmonauticii. La Casa 
de cultură din Bacău au 
fost prezenți cîteva sute 
de tineri. Un invitat din 
București, conferențiarul 
universitar inginer Ion 
Pascaru, a vorbit despre 
„Al 8-lea an al erei cos
mice". In aceeași zi, a- 
matorii de sport 
prezenți pe 7 baze 
tive din oraș.

A doua zi, era

erau 
spo'-

luni.

Activitâti->

interesante,
educative

De obicei, în această zi 
la Bacău au loc pre
mierele cinematografice. 
Dintre noile filme, unul 
românesc: „Duminică la 
ora 6“. Un film cu eroi 
tineri, dar trăind o altă 
tinerețe decît cea a su
telor de tineri spectatori 
care urmăreau desfășu
rarea tragicului episod 
înfățișat pe ecran. La 
dezvăluirea semnifica
țiilor filmului a contri
buit și prezentarea fă
cută de secretarul lite
rar al Teatrului de stat 
din localitate. După sim
pozionul cu tema „Ori
ginea și formarea po
porului român" — ur
mărit cu interes de mai 
bine de 500 de tineri, 
care a avut loc miercuri

(Continuare 
In pag. a ll-a)

TINERESC
IN PRIMELE RINDURI

ALE ÎNTRECERII
în schela de extracție Țicleni lucrează peste 

400 de tineri mecanici de întreținere și in
tervenție, sudori și maiștri sondori. Prezenți în 
toate fazele procesului de producție, ei aduc 
un aport deosebit la îndeplinirea sarcinilor 
de plan, a angajamentelor luate în întrecerea 
socialistă.

Apropierea celui de-al IV-lea Congres al 
U.T.C. a sporit și mai mult elanul tinerilor 
in muncă. Sînt apreciate în toată schela re
zultatele obținute de brigada de întreținere 
condusă de tînărul sondor-șef Ion Spiridon. 
Bun organizator, acesta 
împreună cu brigada sa

a reușit să reducă 
timpii de interven-

A

fie cu 5—10 la sută. Prin intervențiile rapide 
și de calitate de la sondele 298, 254 și 305, 
brigada Iui Ion Spiridon a contribuit Ia reali
zarea unei însemnate cantități de țiței peste 
plan.
Tinerii Gheorghe Stănoiu și Nicolae Cojo- 

caru, distilatori, Grigore Doandeș, electrician, 
Aristică Ciurea, mecanic, și Gheorghe Călu- 
găru, sudor, sînt autorii celor mai importante 
realizări. Ei și-au depășit sarcinile de plan 
în fiecare lună din acest an și în prima de
cadă din martie cu peste 10—15 la sută.

In tUniri și expuneri
CONSTANȚA (de 

la corespondentul 
nostru). — Zilele 
trecute peste 400 de 
tineri din orașul 
Constanța s-au în
tîlnit în sala de 
festivități a Liceului 
nr. 1. Cu acest pri
lej tov. Ion Popes
cu, prim-secretar al 
Comitetului regio
nal Dobrogea al 
U.T.C., a ținut ex
punerea „U.T.C., 
organizator al tine
retului din Repu
blica Socialistă Ro
mânia". In aceeași 
zi, 600 de tineri din 
Cerna Vodă au as-

cultat la casa de 
cultură expunerea 
„Conducerea de că
tre partid — izvo
rul forței 
U.T.C." 
I.M.U. 
alți 500 
s-au întîlnit cu Du
mitru Dumitriu, 
membru de partid 
din ilegalitate, care 
le-a vorbit despre 
trecutul de luptă a 
partidului. La Tul- 
cea, Ion Sava, prim- 
secretar al comite
tului raional de 
partid, a vorbit în 
fața a peste 400 de 
uteciști despre sar-

și tăriei 
iar la 
Medgidia 

de tineri

cinile tineretului în 
lumina documente
lor celui de al IX- 
lea Congres al 
P.C.R.

Aceste întîlniri și 
expuneri fac parte 
dintr-un bogat pro
gram de acțiuni ini
țiate de comitetul 
regional U.T.C. în 
cinstea Congresului.

Pentru ca tinerii 
de la orașe și sate 
să cunoască trecutul 
de luptă al parti
dului nostru și tra
dițiile revoluționa-

(Continuare 
tn pag. a II-a)

VIRSTA
ACUMULĂRILOR
Cu drept cuvînt într-un vo

cabular recent de psihologie 
se atrăgea atenția asupra nu
meroaselor sensuri acordate 
noțiunii de personalitate (nu mai puțin de 50 de definiții!). 
Orice stăruință în acest domeniu e neavenită în acest mo
ment. în genere, erorile și contradicțiile derivă din consi
derarea unilaterală sau exclusiv filozofică a personalității.

Antropologia ne arată că omul, în totalitatea lui, este 
determinat în același timp biologic și social într-o relație 
dinamică caracteristică pentru fiecare individ. Realizarea 
anei personalități și evoluția ei sînt determinate de acești 
doi factori, care se regăsesc în tot ce este uman, de la 
conștiință pînă la acțiune.

Personalitatea este deci un atribut al oricărei ființe uma
ne și nu o caracteristică a indivizilor excepționali. Trebuie 
să recunoaștem că în artă, literatură, reportaj și vorbire 
curentă, sînt desemnați ca personalități indivizii cu însușiri 
deosebite, cu mare capacitate de reprezentare și cu intensă 
eficiență socială. Dacă folosim noțiunea în acest sens, tre
buie să o nuanțăm cu un al doilea termen — personalitate 
artistică, științifică, politică etc.

★
Odată clarificat acest punct de vedere, ne apare de primă 

aecesitate o definire cît mai științific posibilă a personali-

de acad. praf. ȘTEFAN MILCU tățil. în primul rînd, trebuie 
evitată identitatea cu indivi
dualitatea care definește o 
componență esențială a perso

nalității, fără a o epuiza. Individualitatea rezultă din faptul 
că fiecare om este un exemplar unic, cu o înaltă specifi
citate, manifestată multilateral prin reactivitate, aptitudini 
și potențial evolutiv. Fiecare dintre noi ne diferențiem in
tr-un context individual prin calitatea inteligenței, prin ca
racter, temperament și biotip.

Integrarea acestor particularități sub acțiunea și prin asi
milarea condițiilor și factorilor de mediu, determină forma
rea unei personalități. Cu drept cuvînt s-a încercat defi
nirea personalității ca fiind organizația dinamică a com
ponentelor mai sus-citate. In acest proces de sinteză biolo- 
gică-socială a individului, mediul de viață formativ al omu
lui are un rol hotărîtor. înțelegem prin acest mediu com
plexul de factori educativi, de învățămînt, de trăire și de 
muncă. Este lesne de înțeles de ce procesul de formare al 
unei personalități necesită timp, condiții și factori favora
bili pentru realizarea apropiată de potențialul genetic al

(Continuare In pag. a ll-a)

r

GHEORGHE WPU 
corespondent voluntar

TELEGRAME
Tovarășului 

GHEORGHI TRAIKOV 
Președintele Prezidiului 

Adunării Populare a Republicii 
Populare Bulgaria

j cu privire la vizita tovarășilor 
Mănos Kâdâr și Gyula Kâllai
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
I 
i

în Republica Socialistă România

martie, Nicolae 
oferit un dineu 

conducătorilor

La invitația Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român și a Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Janos Kâdâr, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, și 
Gyula Kâllai, membru al Bi
roului Politic, președintele 
Consiliului de Miniștri, au fă
cut în zilele de 10 și 11 mar
tie o vizită prietenească în 
Republica Socialistă România.

In timpul șederii lor în țara 
noastră, tovarășii Jânos Kâdâr 
și Gyula Kâllai, împreună cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
alte personalități române au 
vizitat orașul București — car
tiere noi de locuințe și cămine 
studențești.

La 10 
Ceaușescu a 
în cinstea 
unguri.

La 11 martie, ambasadorul 
R. P. Ungare la București, 
Jozsef Vince, a oferit un dineu 
cu prilejul vizitei conducăto
rilor de partid și de stat din 
R. P. Ungară.

în timpul vizitei, Janos 
Kâdâr și Gyula Kâllai s-au 
întîlnit și au purtat convorbiri 
cu Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv și al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Alexan
dru Bîrlădeanu, membru al 
Comitetului Executiv și al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
Emil Bodnaraș, membru al 
Comitetului Executiv și al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, și 
Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv și 
secretar al C.C. al P.C.R. Din 
partea română la convorbiri 
au participat: Corneliu Mă-

nescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor 
externe, Vasile Vlad, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., 
șeful Secției Relațiilor Exter
ne a C.C. al P.C.R., și Mihail 
Roșianu, membru al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul Republi
cii Socialiste România la 
Budapesta. Din partea ungară, 
au participat: Gyenes Andras, 
șef adjunct de secție la 
C.C. al P.M.S.U., Erdely Ka- 
roly, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și Vince 
Jozsef, ambasadorul R. P. Un
gare la București.

în cursul schimbului de pă
reri, conducătorii celor două 
partide și guverne s-au infor
mat reciproc asupra desfășu- 

în 
cu 
au 
în

rării construcției socialiste 
țările lor și au constatat 
satisfacție că ambele țări 
obținut succese însemnate 
construirea noii orînduiri.

Trecînd în revistă colabo
rarea dintre cele două țări, 
părțile au remarcat cu satis
facție că în ultima perioadă 
relațiile dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Ungară s-au dezvol
tat. Ele au subliniat condițiile 
favorabile pentru dezvoltarea 
în viitor a relațiilor în nu
meroase domenii ale colaboră
rii politice, economice și cul
turale și au exprimat hotă- 
rîrea lor de a acționa în acest 
sens.

Schimbul de păreri cu pri
vire la problemele fundamen
tale ale situației internaționa
le a reliefat unitatea de ve
deri a celor două părți în ase
menea probleme importante 
cum sînt: lupta împotriva 
politicii agresive a imperia
lismului, împotriva războiului 
și pentru apărarea păcii; 
sprijinirea mișcărilor de eli
berare națională; cauza de
zarmării generale și a destin
derii încordării internaționale.

Reprezentanții celor două 
partide frățești condamnă cu 
hotărîre acțiunile agresive ale

imperialismului, amestecul în 
treburile interne ale altor 
state, orice formă de manifes
tare a colonialismului și neo- 
colonialismului. Ele asigură de 
deplinul lor sprijin mișcările 
de eliberare națională, statele 
care luptă pentru lichidarea 
rămășițelor sistemului colo
nialist, pentru întărirea inde
pendenței și suveranității lor, 
țările care luptă pentru dez
voltarea unei economii de 
sine stătătoare.

Părțile își reafirmă solida
ritatea cu lupta dreaptă a 
eroicului popor vietnamez 
pentru apărarea independen
ței și libertății patriei sale. Ele 
cer cu hotărîre încetarea 
agresiunii Statelor Unite ale 
Americii în Vietnam, respec
tarea dreptului poporului 
vietnamez de a-și hotărî sin
gur soarta. Ele declară că 
sprijină propunerile guvernu
lui Republicii Democrate Viet
nam privind soluționarea pro
blemei vietnameze, precum și 
programul Frontului Național 
de Eliberare, unicul reprezen
tant legitim al poporului din 
Vietnamul de Sud.

Reprezentanții celor două 
partide și guverne sînt de 
părere că este imperios ne
cesar să se depună eforturi în 
vederea întăririi unității și 
coeziunii țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale — fac
torul principal al progresului 
social, al luptei antiimperia- 
liste și asigurării păcii în 
lume.

Vizita lui Janos Kâdâr și 
Gyula Kâllai în Republica 
Socialistă România, convorbi
rile 
celor 
care 
atmosferă caldă, tovărășească, 
reprezintă o contribuție im
portantă la dezvoltarea rela
țiilor dintre cele două partide, 
dintre cele două popoare și 
țări socialiste vecine, în in
teresul cauzei socialismului și 
păcii.

purtate de conducătorii 
două partide și state, 
s-au desfășurat într-o

I Plecarea tovarășilor Jânos Kâdâr și Gyula Kâllai
Dragă tovarășe Traikov, 
în numele Consiliului de 8

Stat al Republicii Socialiste 
România și al meu personal 
vă transmit felicitări căldu
roase cu ocazia realegerii 
Dumneavoastră în funcția de 
înaltă răspundere de preșe- _ 
dinte al Prezidiului Adunării | 
Populare a Republicii Popu- I 
lare Bulgaria. _

Sîntem convinși că relațiile | 
de prietenie și colaborare fră- I 
țească dintre țările noastre se . 
vor dezvolta continuu spre bi- | 
nele popoarelor român și ■ 
bulgar, în folosul cauzei păcii 
și socialismului.

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat |

al Republicii Socialiste 
România

Tovarășului 
TODOR JIVKOV 

Președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Populare Bulgaria

Dragă tovarășe Jivkov,
Cu ocazia realegerii dv. în 

înalta funcție de președinte 
al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria, 
vă rog să primiți din partea 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România și 
a mea felicitări călduroase și 
cele mai bune urări de suc
ces în activitatea 
erată fericirii și 
poporului bulgar, 
și socialismului.

Ne exprimăm 
că relațiile de colaborare din
tre țările noastre frățești vor 
continua să se dezvolte în in
teresul popoarelor român și 
bulgar, al întăririi unității ță
rilor socialiste.

dv., consa- 
prosperității 
cauzei păcii

convingerea

ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialiste 
România

a plecare, pe aeroportul Băneasa

I 
I 
I
I 
I
I 
I

Sîmbătă dimineața, < tovară
șii Jânos Kâdâr, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar, și Gyula Kâllai, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., președintele 
guvernului revoluționar mun
citoresc țărănesc ungar, care, 
la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român și a Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, au făcut o vizită de 
prietenie în țara noastră, au 
părăsit Capitala îndreptîn- 
du-se spre patrie.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, conducătorii de par- 

_ tid și de stat ai R. P. Ungare 
au fost salutați de tovarășii

Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor- 
ghe Maurer, Alexandru Bîrlă- 
deanu, Emil Bodnaraș, Paul 
Niculescu-Mizil, Petre Blajo- 
vici, Florian Dănălache, Ianoș 
Fazekaș, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Mihail Roșianu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
în R. P. Ungară, membri ai 
C.C. al P.C.R., miniștri și alte 
persoane oficiale.

Au fost de față Jozsef Vince, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București, și membri ai amba
sadei.

★

Pe aeroportul Ferihegy din 
Budapesta, conducătorii de 
partid și de stat ungari au 
fost întîmpinați de Apro An-

tal; membru al Biroului Poli
tic al C.C. '
președinte al guvernului re
voluționar muncitoresc-țără- 
nesc ungar, Bișzku Bela și 
Szirmai Istvân, membri ai Bi
roului Politic al C.C. al 
P.M.S.U. și secretari ai C.C. al 
P.M.S.U., Peter Jânos, minis
trul afacerilor externe, Puja 
Frigyes, șeful secției relații 
externe a C.C. al P.M.S.U. și 
alte persoane oficiale.

Au fost de față dr. Florea 
Duna, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Republicii So
cialiste România la Budapesta, 
și membri ai ambasadei.

al P.M.S.U., vice-

(Agerpres)
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Realizat:
98 la sută

GALAȚI (de la cores
pondentul nostru). — In re
giunea Galați, 3 raioane au 
terminat însămînțărite din 
epoca întîi. Folosind fiecare 
zi bună de lucru în cîmp, 
mobilizîndu-și toate forțele, 
cooperatorii și mecanizatorii 
din raioanele Făurei, Pan- 
ciu și Tecuci au terminat 
primii din regiune însămîn- 
țările din epoca întîi. în 
raioanele Brăila și Bujor, 
astăzi (11 martie), au fost 
însămînțate ultimele hecta
re. Tot pînă la data de 11 
martie în cooperativele de 
producție din regiunea 
Galați, se însămînțase cu 
mazăre, orz, lucernă, bor- 
ceag și alte plante furajere, 
98 la sută din suprafața de 
aproape 52 000 hectare des
tinate acestor culturi.

S-a intensificat mult în 
ultimele zile executarea ară
turilor de primăvară, grăpa- 
tul și discuitul ogoarelor, 
combaterea dăunătorilor — 
lucrări la care cele mai 
bune rezultate le-au obținut 
mecanizatorii din S.M.T. 
Cudalbi, Bărăgan, Traian- 
Sat.

Mondialele 
de hochei

România pe locul 2 
in grupa B

Aseară, pe patinoarul „Șalata" 
din Zagreb, echipa României a în
trecut cu scorul de <—1 selecționa
ta Angliei la capătul unui meci 
în care jucătorii români au de
monstrat o clară superioritate. E- 
chipa R. F. Germane a învins cu 
3—2 echipa Norvegiei și s-a clasat 
pe primul loc in grupa B. Echipa 
României, care în general a avut 
o comportare meritorie la această 
ediție, a ocupat locul doi.

Consfătuire
îmbunătățirea organizării și 

desfășurării activității de edu
cație fizică și sport în rînduri- 
le studenților a fost analizată 
sîmbătă în cadrul consfătuirii 
pe țară, organizată de Ministe
rul Învățămîntului, Consiliul 
General al Uniunii de cultură' 
fizică și sport și Comitetul exe
cutiv al Uniunii Asociațiilor 
Studenților din Republica So
cialistă România.

Participanții la consfătuire au 
discutat unele măsuri cu privi
re la dezvoltarea activității 
sportive de masă și de perfor
manță în rîndurile studenților: 
cluburile universitare și dotarea 
acestora cu personal de specia
litate, instruirea sportivă a stu
denților și îndeplinirea calenda
rului competițional etc.

V1RSTA 
acumulărilor

(Urmare din pag. I)

unui individ. Criteriul suprem al unei personalități formate 
este conștiința individualității proprii și integrarea ei so
cială.

★
Problemele personalității studentului pot fi considerate 

în acest cadru teoretic, intr-un specific determinat de vîrstă 
și de condițiile de viață, care sînt dominate la rîndul lor 
în primul rînd de procesul educativ-informativ. Prin defi
niție, personalitatea studentului este în devenire, mai mult 
sau mai puțin formată în diversele ei componente. Sînt 
create astfel condițiile pentru formarea unei personalități 
cit mai complete și calitativ superioară, după intențiile edu
catorului și ale conștiinței proprii.

Caracterul activ al acestui proces este demonstrat de 
faptul că educația singură nu formează personalități, fără 
o participare activă a tinerilor, care presupune la rîndul ei 
o asimilare conștientă a ideilor și principiilor de viață. Ți- 
nînd seama de caracterul dinamic al acestui proces, se 
poate vorbi de o evoluție conștientă al cărei obiectiv final 
este integrarea părților ce ne definesc ca ființe umane.

Căile prin care se poate ajunge la această conștiință pro
prie sînt numeroase. Pentru studenți, la îndemînă sînt mij
loacele și materialul ce ni-1 oferă cultura, știința și arta ; 
fiecare cu rosturile ei. Integrarea noastră într-o specialitate 
— așa cum ne oferă învățămîntul universitar — ne permite 
să ne formăm o personalitate într-un anumit domeniu care 
se valorifică ulterior în viața socială, fără a ne defini în 
totalitate.

Recomandabilă este însă depășirea acestui grad de for
mație, printr-un nivel mai înalt de integrare în diferite 
alte domenii ale culturii, științei și artei, după valențe per
sonale — care ne îngăduie să realizăm mai larg și mai 
adine posibilitățile noastre personale.

Am cunoscut personal frămîntările acestei perioade de 
formație, cu contradicțiile și eforturile inevitabile generate 
de limitele timpului și ale individualității proprii. Am re
cunoscut în ediții repetate, drama acestui proces în rîndul 
unora dintre elevii și colaboratorii mei. După trecerea ani
lor, consider eșecul unora dintre ei explicabil prin minima
lizarea unei participări active, conștiente, avînd iluzia că 
personalitatea se formează prin deprindere.

Am recunoscut în altă categorie de tineri ignorarea sau 
concepția greșită a rolului modelator al unui maestru ca

Bilanț al primelor zile
Pe întreg cuprinsul țării se desfășoară, mai 

timpuriu decît în anii precedenți, însămînță- 
rile de primăvară. Ultimele date primite la 
Consiliul Superior al Agriculturii arată că au 
fost însămînțate cu diferite culturi aproape 
600 000 hectare. în regiunile din sudul țării 
este aproape terminat semănatul mazării, 
orzului, sfeclei de zahăr și al altor culturi 
care se însămînțează mai din vreme. în ce
lelalte regiuni semănatul acestor plante a în
ceput și în multe unități se execută intens.

Un mare număr de tractoare este folosit 
la grăpatul ogoarelor de toamnă. Această 
lucrare a fost efectuată pînă acum pe aproape 
jumătate din terenurile arate în toamnă. în 
unele regiuni ca Dobrogea, Galați și Bucu
rești, unde, an de an, se acordă o grijă de
osebită acestei lucrări pentru ca semănatul să 
se facă în condiții optime, au fost grăpate 
între 65—85 la sută din arăturile de toamnă.

în toate regiunile se continuă fertilizarea

terenurilor. Unitățile agricole socialiste au 
încorporat în sol cu 67 la sută mai multe în
grășăminte chimice decît în aceeași perioadă 
a anului trecut.

Concomitent, se continuă plantarea și se
mănatul legumelor, se planteaza noi suprafețe 
cu pomi și viță de vie, se amenajează noi te
renuri pentru irigarea culturilor.

Consiliul Superior al Agriculturii aprecia
ză că însămînțările și celelalte lucrări de pri
măvară, îndeosebi semănatul plantelor de 
nutreț și plantarea pomilor, nu se desfășoară 
corespunzător posibilităților sporite de care 
dispun în primăvara aceasta unitățile agricole 
socialiste. O mai bună folosire a parcului de 
tractoare și mașini agricole va asigura gră
birea în săptămîna viitoare a însămînțărilor, 
intensificarea plantărilor de pomi, efectuarea 
tuturor lucrărilor în perioade cit mai scurte.

(Agerpres)

ÎNCEPUT BUN
ORADEA (de la corespon

dentul nostru). — Lucrătorii 
din agricultura regiunii Cri- 
șana, hotărîți să obțină anul a- 
cesta producții sporite, au 
început din primele zile 
favorabile muncilor în cîmp,

AVANCRONICA
impui excelent 
pentru desfășura
rea diferitelor 
manifestații spor
tive coincide tot
odată cu debutul 
unor competiții. 
Deci un motiv în 
plus pentru ca 
invitația adresată

spectatorilor să-și afle răspuns. 
Iar ca o consecință, stadioanele, 
sălile de sport să cunoască iarăși 
obișnuitul freamăt al marilor și 
pasionantelor confruntări. Un debut 
îl consemnează fotbalul. In nume
roase localități din țară au loc 
„șaisprezecimile" din cadrul Cupei 
României. Se anunță cîteva parti
de de mare atractivitate asupra 
cărora plutește nimbul surprizelor. 
Oare Jiul, echipă fruntașă din ca
tegoria secundă, va reuși să dejoa
ce șansele Rapidului de a se cali
fica măi departe. In orice caz, giu- 
leștenii au nevoie să intrebuințeze 
din plin toate armele „moderne" de 
care dispun pentru a fi întîmpinați 
la Podul Grant cu zîmbete. La fel 
de interesante se anunță și meciu
rile dintre Vagonul Arad și Dina
mo ■ București, Dinamo Bacău — 
C.S.M.S. Iași precum și Minerul 
Baia Mare — Petrolul Ploiești. La

La G.A.S. Alexandria se 
insămtnțează lucarna pe ul

timele suprafețe

Foto: AGERPRES

lucrările din actuala cam
panie agricolă. Pînă în 
prezent, în regiune s-a însă- 
mînțat cu diferite culturi 
furajere suprafața de 8 449 
hectare, din care în coopera

București, pe stadionul Republicii, 
vom urmări confruntarea dintre 
Metalurgistul și echipa Steagul 
Roșu, adversara capricioasă și 
dezamăgitoare a lui Espagnol Bar
celona.

Sala de la stadionul Republicii 
va găzdui primul concurs al etapei 
finale a campionatului republican 
individual de tenis de masă. Parti
cipă toți cîștigătorii fazei regio
nale. Este un bun prilej pentru 
verificare, pentru „retușuri" Ia 
unii dintre componenții loturilor 
noastre reprezentative care, peste 
puțină vreme Sși vor încerca for
țele la campionatele europene ce 
se vor desfășura la Londra.

Inregistrînd și întrecerile finale 
ale campionatelor republicane de 
cros ce vor avea loc în parcul 
sportiv „23 August", partidele de 
volei din sala Giulești și adăugind 
la toate acestea meciurile Ia polo, 
la bazinul Floreasca, din campio
natul bucureștean de juniori pre
cum și meciul amical „vedetă" al 
acestui sport dintre reprezentativa 
de tineret a Bucureștiului și Med- 
vesciak-Zagreb, putem considera 
că „obiectivele* calendarului spor
tiv duminical s-au isprăvit. Și totuși 
nu. Foarte mulți spectatori, mai 
ales cei din generațiile mai tine

mentor în formarea unei personalități proprii. Am cunoscut 
mari învățați care au mărturisit influența pozitivă, mode
latoare ce au avut-o asupra lor, în perioada tinereții, per
sonalități de seamă ale gîndirii, științei și culturii. In accep
tarea unui model se împletesc admirația, afecțiunea și cu
noașterea vieții și operei maestrului.

Studenții au în universitățile noastre mari învățați și 
profesori, personalități și conducători ai culturii și științei 
în țara noastră care pot să-i ajute în formarea propriei lor 
personalități.

Viața și opera personalităților de seamă ne exemplifică 
devotamentul pentru marile idealuri ale umanității și o 
muncă susținută creatoare de valori spirituale. S-a spus că 
munca a format pe om, trecîndu-1 din animalitate în uma
nitate. Munca continuă să ne desăvîrșească dacă o desfă
șurăm cu pasiune, cu competență.

Procesul de formare a personalității nu este imitativ și 
nici declarativ. Se realizează nu prin discursuri, ci printr-o 
acțiune continuă, fie prin lecturi „de căpătîi“, fie prin pro
cesul unei munci creatoare continue. Am cunoscut tineri 
care au declarat cu îngîmfare că nu datoresc nimănui ni
mic în formarea lor. Ce profundă eroare izvorîtă din igno
ranță și ingratitudine ! Marile personalități au influențat în 
toate timpurile masele de oameni și au creat la rîndul lor 
personalități. Istoria culturii abundă în exemple de acest 
fel, ca o torță transmisă din generație în generație. Stu
denții noștri au la îndemînă numeroase exemple ce îi pot 
ajuta în formarea propriei lor personalități; le pot găsi 
în exemple vii sau în istoria culturii naționale.

Universitatea are un rol decisiv în formarea personali
tății viitorilor ei absolvenți. In anii universitari sînt reali
zate condițiile optime pentru formarea unei personalități 
proprii la nivel de specialist și pentru desăvîrșirea umană 
care a început în adolescență. Este o epocă unică în exis
tența noastră : s-o folosim cit mai bine posibil! Realizăm 
în acest fel condițiile necesare pentru etapa socială a per
sonalității, în care se produce integrarea noastră în viața 
socială, moment în care apare un nou parametru ce ne 
definește — eficiența socială.

Personalitatea formată în etapele precedente, mai mult 
sau mai puțin realizată după potențialul Individual, aduce 
în această etapă contribuția sa la dezvoltarea vieții sociale 
sub toate formele ei. Eficiența socială este unul din aspec
tele esențiale ale unei personalități.

Activități interesante, 
educative

(Urmare din pag. 1)

la casa de cultură, au fost or
ganizate joi,'în două din sălile 

tivele agricole de producție 
5 595 hectare. în raioanele 
Chișineu Criș, Harghita, Ora
dea, Șimleu se lucrează pe 
toate solele destinate orzului, 
mazărei, ovăzului, florii-soare- 
lui, sfeclei de zahăr.

re, se vor îndrepta spre patinoarul 
„23 August". începînd încă de joi, 
aici ș-a desfășurat prima ediție a 
concursului republican al speranțe
lor patinajului artistic dotat cu 
Cupa „Scînteia pionierului". Acest 
concurs, organizat de către ,,Scîn- 
t'eia pionierului", în colaborare cu 
Federația română de hochei și pa
tinaj, a stîrnit un mare interes în 
rîndurile micilor patinatori din 
București, Cluj și Brașov. Numărul 
record de participanți demonstrea
ză interesul copiilor pentru acest 
mare concurs pionieresc de patinaj 
artistic. Astăzi, după amiază la 
ora 16 se vor desfășura ultimele 
probe, programul da libere. Celor 
mai buni copii li se vor oferi 
nenumărate premii iar clubului cu 
cel mai mare punctaj, i se va a- 
corda Cupa „Scînteia pionierului". 
Concursul se va încheia la lumina 
reflectoarelor cu un mare carnaval 
al măștilor pe gheață la care vor 
participa sute de pionieri din Ca
pitală.

Dar tot astăzi avem de vizionat, 
Ia televizor, ultimele partide din 
cadrul campionatului mondial de 
hochei de la Liubliana și cele mai 
pasionante care vor decide cui i 
se cuvin laurii.

V. CĂBULEA

cele mai încăpătoare din oraș, 
(clubul Fabricii Letea și clu
bul Fabricii de confecții) seri 
cultural-distractive. Progra

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ștefan Voitec, 

președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socia
liste România, a trimis o te
legramă de felicitare tovară
șului Sava Ganovski, cu oca
zia realegerii sale în funcția 
de președinte al Biroului A- 
dunării Populare a Republicii 
Populare Bulgaria.

Informații
Săptămîna de solidaritate 

cu lupta poporului 
vietnamez

Cu prilejul săptămînii de so
lidaritate internațională cu 
lupta poporului vietnamez 
(12—19 martie 1966) Liga ro
mână de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa a transmis 
o telegramă de salut Frontului 
Național de Eliberare din Viet
namul de sud.

De asemenea, Fabrica de ci
ment de la Bicaz și coopera
tiva agricolă de producție 
„Prietenia româno-vietname- 
ză“ din comuna Gînciova, raio
nul Segarcea, regiunea Olte
nia, au adresat telegrame de 
solidaritate Fabricii de ciment 
de la Haifong și, respectiv 
cooperativei agricole „Priete
nia vietnamevo-română" din 
Moc Bac.

Sosirea noului ambasador 
al R. P. Chineze

Sîmbătă a sosit în Capitală 
Tzen Iun-ciuan, noul ambasa
dor extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare 
Chineze în Republica Socialis
tă România.

Comemorarea lui 
George Călinescu

Sîmbătă, la Institutul de is
torie și teorie literară al Aca
demiei Republicii Socialiste 
România, a avut loc o ședință 
solemnă consacrată împlinirii 
unui an de la moartea lui 
George Călinescu.

Cu acest prilej s-a făcut cu
noscut că, printr-o Hotărîre a 
Consiliului de Miniștri, se atri
buie Institutului de istorie și 
teorie literară numele lui 
George Călinescu.

Acad. Iorgu Iordan, vicepre
ședinte al Academiei Republi
cii Socialiste România, prof. 

I univ. Mihai Novicov, director 
adjunct al institutului, și cer
cetătorul Ilin Stancu și-au ex
primat satisfacția pentru fap
tul că institutul, pe care 
George Călinescu l-a condus 
încă de Ia fondare, va purta 
numele marelui nostru cărtu
rar.

• ba invitația unor instituții 
bancare din Londra, Vasile Ma- 
linschi, guvernatorul Băncii 
Naționale, a plecat sîmbătă in- 
tr-o vizită în Anglia.

(Agerpres)

mul a fost atît de bine alcă
tuit îneît sîmbătă, seara cul
tural-distractivă a fost reedi
tată, de astă dată gazdele 
fiind tinerii textiliști de la Fa
brica „Proletarul".

Programul acestei săptămîni 
care s-a încheiat duminică a 
fost pregătit în colaborare, pe 
baza unui plan comun de ac
țiune de către Comitetul oră
șenesc Bacău al U.T.C. con
siliul sindical local, comitetul 
orășenesc pentru cultură și 
artă și Clubul sportiv Dinamo.

La manifestările desfășurate 
au participat peste 2 500 de ti

ÎNTÎLNIRI Șl EXPUNERI

(Urmare din pag. I) 

re ale U.T.C. se or
ganizează excursii 
la Doftana și la 
Muzeul de istorie 
a P.C.R. Pînă în 
prezent la aceste 
excursii s-au în
scris 700 de tineri 
din orașul Constan
ța, 500 din orașul 
Medgidia și nume

roși alții de la sate. 
De o intensă parti
cipare a tineretului 
din regiunea Do
brogea, se bucură în 
aceste zile premer
gătoare Congresu
lui U.T.C. activita
tea artistică de la 
orașe și sate. După 
festivalul filmului 
pentru tineret care 
s-a încheiat de cu-

Pasiunea muncii creatoare
(Urmare din pag. I) 

ingineri și specialiști cu înaltă 
calificare, astfel ca după pu
nerea în funcțiune a primei in
stalații să fiu capabil să mă o- 
rientez să lucrez independent...

O dată cu dezvoltarea ter
mocentralei, cu punerea în 
funcțiune a unor noi grupuri 
electrogene de mare putere, 
sarcinile deveneau tot mai 
complexe. Colectivul de 
A.M.C.-tști în mijlocul căruia

ghid
soptominol

MUZICA
Zivojin Zdrankovicl, prim dirijor 

al Filarmonicii din Belgrad, oaspe
te al primei noastre orchestre sim- 
ionice în această săptămlnă, a 
programat un concert lipsit la pri
ma vedere de spectaculozitatea 
unor mari manifestări, dar confi- 
nînd reale bijuterii ale istoriei 
muzicii: Simfonia V-a de Schu
bert, Suita iui Mussorgski „Ta
blouri dintr-o expoziție" si Con
certul In Re major de Mozart 
avînd drept solist pe violonistul 
Denes Kovacs din R. P. Ungară 
(laureat al concursului londonez 
„Cari Flesh').

Scrisă în 1816, Simfonia a V-a 
este alături de Marea simfonie in 
Do și celebra „Neierminata", una 
din cele mai cîntate lucrări simfo
nice schubertiene. Fermecătorul 
clntec schubertian- străbate nu nu
mai lucrările de cameră ci si am
plele construcții ale celor 9 sim
fonii. Concepută pentru o mică 
iormafie muzicală de tip haydni- 
an, Simfonia este construită din 
clasicele 4 mișcări. Cu totul re
marcabile sînt Menuetul în ritm de 
lăndler și finalul senin, vo
ios, în care uneori, caracterul fol
cloric este evident.

Tablouri dintr-o expoziție, lucra
re definitorie pentru stilul mu- 
ssorgskian, a fost scrisă in 1874 
sub impresia expoziției arhitectu
lui Gartman. Mussorgski alege din 
tablouri pe acelea care îi erau mai 
apropiate — schitele de portrete, 
scenele de gen, imaginile legate de 
creația populară. Cele 10 numere 
ale suitei lui Mussorgski (printre

ECRANUL

RĂSCOALA. Cel 
de-al doilea film reali
zat după literatura lui 
Liviu Rebreanu, în di
recția artistică a tînă- 
rului regizor Mircea 
Mureșan se înscrie cu 
certitudine pe linia sa
tisfacțiilor cinemato
grafice ale acestui an. 
Scenariul (realizat de 
scriitorul Petre Sălcu- 
deanu) a selectat din 
romanul voluminos al 
lui Rebreanu elemen
tele esențiale, astfel 
ca filmul să păstreze 
ca fidelitate ideile sale 
iar condiția tragică a 
țărănimii române, ex
ploatată sîngeros de 
moșieri, să apară în 
toate dimensiunile sale 
acuzatoare. In dimen
siuni realiste apare și 
starea de spirit revo
luționară a țărănimii, 
valul uriaș al răscoa
lelor ce cuprinseseră 
România anului 1907 
Intr-un lanț de foc. 
Frescă de proporții a 
unei epoci eroice a 
luptelor țărănimii pen
tru pămînt si dreptate 

socială, filmul nu ne

glijează nici latura 
portretistică. Petre Pe
tre (Ilarion Ciobanu) 
capătă în Ulm o pon
dere mai Întinsă decît 
în roman, ipocrizia li
berală a boiernașului 
Baloleanu este redată 
ca subtilitate în inter
pretarea lui Constantin 
Codrescu, ca și nepu
tința lui Grigore luga 
(Ion Besoiu) ele. De 
notat imaginea Iui 
Nicu Stan realizată in
tr-o gamă de tonuri 

și muzica compozito
rului Tiberiu Olah.

BEATA. Notăm cu 
satisfacție preocuparea 
cineaștilor polonezi 
pentru tematica și pro
blemele educative ale 
adolescenților. După 
„Banda" și „Pingui
nul", iată un nou film 
care supune spre dez
baterea spectatorilor 
probleme importante 
ca rolul familiei și al 
adulților în educația 
tinerei generații.

neri. Din orașul Piatra Neamț 
ne vine vestea că și aici a fost 
organizat un program asemă
nător. în întâmpinarea Con
gresului U.T.C., în orașele și 
satele regiunii Bacău se vor 
iniția în continuare și alte ac
tivități la fel de interesante și 
educative. Dintre acestea cităm 
întâlniri cu activiști de partid 
și de stat, învățarea de cîntece 
și poezii patriotice, excursii la 
monumentele și locurile isto
rice de pe cuprinsul regiunii și 
în țară, seri cultural-distrac
tive și altele.

rînd, ștafeta eultu- 
ral-artistică, orga
nizată în cinstea a- 
niversării partidu
lui, se bucură de o 
participare activă 
a tinerilor artiști 
amatori. Totodată, 
numeroși tineri în
vață cîntece revo
luționare și patrio
tice.

a lucrat trebuia să asigure 
funcționarea perfectă fără în
trerupere a complicatelor a- 
parate și instalații de auto
matizare, acești „nervi vitali" 
ai producției. Buiculescu s-a 
dăruit cu toată pasiunea a- 
cestei munci de mare răspun
dere. Nu simțea nici oboseala 
„nopților albe" în momentele 
cînd stația cerea să rămînă la 
„postul său". Fiecare inter
venție promptă, operativă 
făcută de el sau de tovarășii 
lui de la întreținere, însemna 

care amintim „Piticul', „Vechiul 
castel', „Carul polonez', „Tîrgul 
din Limoges', „Baba Iaga'j sînt 
legate prin sugestivul motiv al 
„plimbării' prin expoziție, care 
servește ca punct de legătură între 
piesele separate.

In concertul Filarmonicii, vom 
putea asculta Suita pentru pian a 
lui Mussorgski în magistrala ver
siune orchestrală a lui Maurice 
Havel,

Joi, in simfonicul Radiotelevi- 
ziunii, dirijat de Mircea Basarab, 
putem audia alături de Dansurile 
lui Rogalski, Concertul pentru vi
oară de Szymanovski (solist Mihai 
Constantinescu), impunătoarea can
tată a compozitorului german con
temporan Karl Ort intitulată „Car
olina Burana", inspirată dintr-o co
lecție de poeme laice din secolele 
12—13, (Scrisă în 1937, „Carmina 
Burana' face parte dintr-un triptic 
de cantate scenice ce mai cuprin
de „Catulli Carmina' și „Trionio 
di Airodite'j.

Din restul programului muzical 
al săptămînii, mai amintim noul 
concert din ciclul Beethoven (pen
tru studenți) dirijat de M. Basarab 
(de astădată în program „Pastora
la" șf Simfonia a VII-aj și spectaco
lul Operei cu „Don Carlos' (sim- 
bătă 19 martie în care rolul prin
țesei de Eboli va fi interpretat de 
Irina Arhipova, una din cele mai 
de seamă reprezentante a Teatru
lui liric sovietic.

La Televiziune, pe plan muzical, 
nimic interesant în afara obișnuitei 
„Vitrine a discului".

I. S.

BARCAGIUL. O co
medie despre aventu
rile unui conducător 
de șlep în peregrinări
le sale pe canalul din
tre Londra și Birmin
gham.

'ARȘIȚA. O poveste 
neobișnuită cu un co
pil care prinzindu-și 
mina în pietrele unui 
rîu determină o imen
să desfășurare de tor
te pentru salvarea sa, 
inclusiv tancurile și 
elicopterele unei mari 
unități care și-a oprit 
manevrele pentru a- 
cest scop. Filmul se 
vrea o metaforă a 
grijii lață de om.

Dacă mergeți Ia ci
nematograf însoțiți de 
copii, puteți viziona 
următoarele filme : Wi- 
nnetou, Old Shatterh
and, Arșița.

Nu pierdeți aceste 
filme : Răscoala, Pro
cesul alb, Pinguinul, 
Tom Jones, Gustul 
mierii, Vanina Vanini, 
Depășirea, Duminică 
la ora 6.

A. T.

o izbindă: aparatele și insta
lațiile funcționau normal, pro
ducția de energie electrică 
atît de necesară patriei con
tinua fără întrerupere. Prin 
pasiunea, sîrguința și pricepe
rea de care a dat dovadă în 
sectorul care i s-a încredințat 
— trebuiau întreținute apa
ratele de reglare a temperatu
rilor — Ștefan Buiculescu s-a 
evidențiat în scurt timp, ob- 
ținînd de două ori consecutiv 
(în 1964 și 1965) titlul de frun
taș în întrecerea socialistă. 
Pentru a-și perfecționa cunoș
tințele el s-a înscris recent la 
școala de maiștri de pe lingă 
întreprindere pe care o ur
mează lucrînd concomitent în 
producție. Alegîndu-l ca se
cretar al comitetului organi
zației de bază U.T.C. din Ter
mocentrală, uteciștii i-au încre
dințat lui Ștefan Buiculescu 
o sarcină politică și obștească 
de mare răspundere. Tînărul 
electrician i s-a dăruit și 
acestei munci cu toată pasiu
nea care îl caracterizează.

— Noi, tinerii energeticieni 
sîntern minări că termo
centrala noastră a fost distin
să de cutând cu Steagul roșu 
și Diploma de întreprindere 
fruntașă pe ramura energeti
că — ne spunea Ștefan Buicu
lescu. Organizația noastră 
U.T.C. se va strădui și de aici 
înainte să dezvolte la tineri 
dragostea față de muncă, 
simțul de răspundere în pre
gătirea profesională, pentru 
a-și aduce contribuția la 
noile succese în muncă ale 
colectivului nostru...

Ca delegat la cel de-al 
IV-lea Congres al U.T.C., 
Ștefan Buiculescu va duce la 
marele forum al tineretului 
din țara noastră mesajul ti
nerilor energeticieni construc
tori și montori de la Termo
centrala Luduș, hotărîrea lor 
de a-și aduce contribuția la 
înfăptuirea marilor sarcini 
trasate de partid.

CINEMATOGRAFE

A FOST CÎNDVA HOȚ — 
cinemascop

rulează la Patria (orele 
9; 11,15; 13,45> 16,15:
18,45: 21,15), București (ore
le 8,45: 11: 13,30; 16: 18,30; 
21), Feroviar (orele 8,30; 11; 
13,30; 16: 18,30; 21), Excel
sior (orele 10; 12,30; 15;
17,30; 20), Melodia (orele 
10; 12,30; 15,30: 18; 20,30).

BEATA
rulează la Republica (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 
21).

ANI CLOCOTITORI
rulează la Flamura (orele 
10 ; 12,30; 15,30; 18; 20.30).

VANINA VANINI
rulează la Luceafărul (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30:
20.45) , Grivița (orele 10:
12,30; 15,30; 18; 20,30).

ÎN PUSTIUL PATAGONIEI 
rulează la Capitol (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 
21), Dacia 9—14 în continua
re; 16,15; 18,30; 21).

completare — Vizita conducă
torilor de partid și de stat in 
regiunea Banat
WINNETOU — cinemascop — 
seria a II-a

rulează la Festival (orele 9: 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Gloria (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 21), Arta 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45).

PROCESUL ALB — cinema
scop —

rulează la Victoria (orele 
9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30), 
Tomis (orele 9,30-, 12,15;
15; 17,45; 20,30), Modern (o- 
rele 10; 12,30; 15,30; 18; 
20,30).

CĂLĂTORIE ÎN JURUL PĂ- 
M1NTULUI

rulează la Central (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45) .

PINGUINUL
rulează la Lumina (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18.30;
20.45) .

TRAGEȚI ÎN STANISLAS 
rulează la Union (orele 
14,15; 16,30; 18,45; 21).

CORABIA MISTERIOASA — 
BUMI ZIARISTUL — FUN- 
TIK ȘI CASTRAVEȚII — 
CINE E MAI PUTERNIC — 
dimineața — ora 10 — după- 
aroiază — MUNCILE LUI 
HERCULE

rulează la Doina (orele 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21),
Pacea (orele 15,45; 18; 20).

CE S-A ÎNTÎMPLAT CU 
BABY JANE

rulează la Giulești (orele 
14,30; 17,30; 20,30), Unirea 
(orele 15.30; 18; 20,30).

DEPĂȘIREA
rulează la Volga (orele 
9,45; 13,15; 15,45; 18.15;
20.45) , înfrățirea între po
poare (orele 10; 15.30-, 18; 
20,30).

TOM JONES

CALEA VICTORIEI SAU
CHEIA VISURILOR

rulează la Buzești (orele
14,30; 16,30; 18,30; 20.30),
Moșilor (orele 15.30: 18;
20,30).

OLD SHATTERHAND — ci-
nemascop

rulează la Munca (orele
10,30; 14; 16,15; 18,30;
20,45), Cosmos (orele 13»
15,15; 17,45; 20,15).

rulează la Bucegi (orele 
9,30; 12,15; 15; 18; 21), Flo
reasca (orele 9,45; 12,30: 
15,15; 18; 20,45), Rahova 
(orele 15; 17,45; 20,30).

FATA DIN JUNGLĂ
rulează la Flacăra (orele 
16; 18,15; 20.30), Aurora 
(orele 10; 12; 14; 16.30; 
18,30; 20,30).

FEMEIA ÎN HALAT
rulează la Vitan (orele 15> 
17; 19; 20,45).

GUSTUL MIERII
rulează la Miorița (orele 
10; 12,30; 16: 18.30: 20.45).

PROCESUL DE LA NtjRN- 
BERG — ambele serii —

rulează la Popular (orele 
10; 16; 19,30).

CRIMINALUL ÎN VACANȚA 
— cinemascop

rulează la Colentina (o- 
rele 15,30; 17,45; 20).

AUTORIZAȚIA DE CĂSĂ
TORIE

rulează la Viitorul (orele 
15; 17; 19; 21).

FEMEIA NECUNOSCUTA 
rulează la Progresul (orele 
15,30; 18; 20,30).

STEAUA BALETULUI
rulează la Drumul Sării (o- 
rele 15,30; 17,45; 20).

VIZITA — cinemascop — 
rulează la Ferentari (orele 
15; 17; 19; 21).

CAMERA ALBĂ
rulează la Cotroceni (orele 
15; 17; 19> 21).

HOȚUL DIN BAGDAD
rulează la Cinematecă (o- 
rele 10; 12; 14).

Televiziune
DUMINICĂ 13 MARTIE

8,50 Gimnastica de înviorare 
la domiciliu. 9,00 Rețeta gos
podinei. Curs de croitorie. 9,30 
Emisiunea pentru cei mici. 
11,00 Emisiune pentru sate. 
12,30 Campionatul mondial de 
hochei pe gheață. Suedia-Ca- 
nada (Transmisiune de la Liu
bliana). 17,00 Campionatul 
mondial de hochei pe gheață 
U.R.S.S.-Cehoslovacia (Trans
misiune de la Liubliana). 19.30 
Telejurnalul de seară. 19,45 
Desene animate. 20,00 Estra
da tinereții. 21,30 Figuri cele
bre ale ecranului. 22,45 Tele
jurnalul de noapte, Telesport 

și Buletin meteorologic.

(
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SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

UNDE

ÎN VÂ ȚA ȚI

SA DANSAȚI?

S
 îmbată seara, 

la ora cînd lu
minile orașului 
inundă asfaltul 
împrumutîndu-i 
străluciri me
talice, își des- 

' chid larg intră
rile casele de 

cultură. Din încăperi răzbat
primele acorduri muzicale. E
un moment pe care tinerii l-au 
așteptat o săptămînă întreagă 
— începe dansul!

Dar știu toți să danseze ?
Am întreprins, la Liceul „Gh. 

Șincai" o anchetă în două din
tre clasele „mari" — a Xl-a A 
și a X-a G — cuprinzînd băieți 
și fete între 16—18 ani, adică 
vîrsta cînd tinerii fac primii 
pași către sala de dans. între
bările puse i Vă place dansul ? 
Unde învățațl să dansați ?

Din cei 75 de tineri cu care 
s-a discutat, majoritatea (73) au 
răspuns că le place foarte mult 
să danseze („Nu cred să fie 
tînăr căruia — mai ales la a- 
ceastă vîrstă — să nu-i placă 
dansul" — Aurelia Cuciureanu ; 
„îmi place mult. Consider că 
ritmul și mișcarea folosesc îm
preună cu muzica la o bună 
relaxare a organismului" — 
Sandu Drăghici; „îmi place 
deosebit de mult dansul mo
dern, care contribuie la buna 
mea dispoziție" — Constantin 
Gheorghiu). Evident, în legă
tură cu cel 2 băieți care au 
răspuns că nu simt plăcerea de 
a dansa, un semn de întrebare 
se pune de la sine: ei n-au 
dansat niciodată, n-au avut, 
deci, posibilitatea să trăiască 
satisfacția firească, pe care le-o 
putea oferi.

Dorința fiind generală, în
trebarea esențială rămîne, to
tuși : unde pot învăța tinerii 
să danseze 1 Au ei posibilități 
suficiente pentru a-și îndeplini 
această dorință ?

Transcriem cîteva din păre
rile lor:

Mariana Cîmpu: „Știu să 
dansez destul de bine. Am în
ceput să învăț la Palatul Pio
nierilor, apoi în cercul de prie
teni. Nu știu însă atît cît aș 
dori, iată de ce aș participa cu 
plăcere oriunde aș putea să în
văț în continuare, mai ales 
fiindcă există dansuri noi. pe 
care nu Ie știu". Gh. Bilțu: 
„îmi pare foarte rău, nu: știu 
să dansez, n-am avut unde să 
învăț" î Vasile Duțu : „Eu cred 
că școala, organizația U.T.C. ar 
putea să ne ajute mai mult în 
învățarea dansului, pe noi, ele

Prezente științifice
-> _>

românești peste hotare
Studiile vulcanologice au o tradiție în cercetările geologice 

din țara noastră. în România, regiuni întinse «înt constituite 
din vulcani care pînă în timpuri geologice foarte apropiate 
au fost activi. Alături de vulcanologii din România mulți 
cercetători străini sînt de aceea interesați de aceste intere
sante fenomene geologice din țara noastră.

De curind. a avut loc în Noua Zeelandă al III-lea Simpo
zion internațional de vulcanologie organizat de Asociația 
internațională de vulcanologie.

Da această importantă reuniune științifică a participat din 
partea țării noastre și conf. univ. dr. DAN RĂDULESCU, 
director adjunct științific al Institutului geologic.

întors din Noua Zeelandă iată ce a declarat conf. D. Ra
dulescu unui colaborator al ziarului nostru despre acest 
simpozion dedicat problemelor de vulcanologie.

„Reuniunile de acest fel 
reprezintă principala formă 
de manifestare a acestei 
asociații — una dintre cele 
mai vechi organizații științi
fice internaționale din lume; 
ele pun în contact direct pe 
principalii specialiști în acest 
domeniu și reușesc, prin 
schimburile de păreri și cer
cetările comune, să reprezinte 
însemnați pași înainte în 
studiul vulcanilor și al pro
duselor lor. România a parti
cipat, acum, pentru prima 
oară, ta o astfel de întîlnire a 
Asociației internaționale de 
vulcanologie.

Simpozionul a reunit pe 
cei mai de seamă specialiști 
în problemele pe care le ri
dică studiul zonelor vulcani
ce din 22 țări ale lumii. Prin
tre ei • A. Rittmann (Italia), 
H. Kuno (Japonia). V. l.Vlo- 
daveț (U.R.S.S.), T. G. Saha- 
ma (Finlanda) etc.

Aii fost prezentate cu pri
lejul simpozionului 124 lu
crări, dintre care 60 au fost 
acceptate pentru expunere în 
cadrul ședințelor; printre a- 
cestea s-a numărat și lucra
rea mea „Riolitele și rocile 
ultrapotasice secundare din 
cadru] vulcanismului subsec
vent neogen din Carpații 
Orientali". Ea a fost primită 
cu interes și a provocat dis
cuții utile pentru clarificarea 
problemelor pe care le ridica.

Ședințele simpozionului s-au 
desfășurat în 4 orașe din 
Insula de Nord a Noii Zee- 
lande. Ele au început la 
Auckland, orașul cel mai 
mare al țării și s-au încheiat 
la Wellington capitala aces
teia — fapt care a permis o 
primă luare de contact cu 
țara și cu geologia ei. Excur

vii. La noi se organizează 
foarte rar cîte o reuniune”; 
Ioana Marin: „Am învățat u- 
nele dansuri moderne de la 
„Clubul tinereții", prezentat de 
televiziune. Din păcate, prezen
tarea dansurilor moderne la a- 
ceste emisiuni s-a întrerupt. De 
ce?“; Eduard Ștefănescu: „Un 
loc unde s-ar putea învăța 
dansul este Casa de cultură a 
tineretului, care se află foarte 
aproape de școală. Eu am 
frecventat-o, totuși nu am pu
tut să învăț mare lucru".

Răspunsurile, în marea lor 
majoritate, sînt asemănătoare 
celor de mai sus, tinerii afir- 
mînd nu numai marea afinitate 
pe care o au pentru dansurile 
moderne, dar și dorința de a 
li se oferi astfel de posibilități 
pentru ca însușirea acestora să 
se facă cît mai corect. Am 
pornit, de aceea, către cîteva 
adrese notate chiar în răspun
surile tinerilor. Unul dintre 
ele: Televiziunea

— înțelegem întrutotul ce
rințele tinerilor — ne-a răs
puns tovarășul Andrei Covrig, 
redactorul șef al emisiunilor 
pentru copii și tineret. Și noi 
sîntem informați că dansurile 
prezentate în cadrul „Clubului 
tinereții" s-au bucurat de apre
ciere. întreruperea lor s-a da
torat însă dorinței de a face 
să păstrăm mai distinct carac
terul de colocvii pe teme ti
nerești al acestei emisiuni.

— Asta e bine. Cum răspun
dem însă tinerilor care doresc 
să învețe dansul ?

— întreruperea de care vor
beam, nu înseamnă renunțarea 
la ideea de a veni în întîmpi- 
narea dorinței tinerilor. Deo
camdată însă n-am găsit spa
țiul necesar în emisiune și nici 
cadrul cuvenit. Să facem o 
emisiune specială în acest 
scop ?

—• De ce nu ? Iar jumătatea 
de oră necesară... îngăduită 
fie-ne o observație: se poate 

^cîștiga foare bine prin tăierea 
unor „lungimi", deseori evi
dente în aite emisiuni. Bine
înțeles, o sugestie.

Popasul numărul doi l-am 
făcut la Casa de cultură a tine
retului din raionul „N. Bălces- 
cu“. Discutăm cu tovarășul 
Alexandru Badea, directorul a- 
cestei case.

— Noi am avut cîndva orga
nizate niște cercuri de inițiere 
în dans...

siile care au urmat simpozio
nului au fost însă acelea care 
au oferit participanților pri
lejul unei cunoașteri mai 
profunde a acestora. Am luat 
parte la excursia desfășurată 
în Insula de Nord, în regiu
nile de cel mai mare interes 
vulcanologie din țară.

Insula de Nord este alcătui
tă, în foarte mare parte din 
vulcani tineri și tot aici se 
găsesc și vulcanii activi din 
Noua Zeelandă, renumiți atît 
pentru frumusețea lor cît și 
pentru caracterele lor cu to
tul specifice. Noua Zeelandă 
este de altfel după Italia, a 
doua țară din lume care a 
reușit să exploateze indus
trial vaporii fierbinți sub 
presiune care se găsesc în 
subsol în zonele vulcanice. 
Foraje adinei de 3 400 metri 
eliberează vaporii și îi în
dreaptă către turbine care 
produc energie electrică; deși 
pînă în momentul de față nu 
există decît un singur ase
menea cîmp de exploatare, 
peste 65 la sută din întreaga 
energie electrică ce se consu
mă în Insula de Nord este 
produsă în acest mod. Ener
gia geotermică reprezintă cea 
mai importantă bogăție a 
subsolului Noii Zeelande și 
ponderea ei în întreaga eco
nomie a țării poate crește în 
anii care urmează.

Participarea României la 
acest simpozion a fost deose
bit de utilă într-un moment 
în care specialiștii noștri își 
pun problema descoperirii de 
noi resurse minerale în zone
le cu vulcanism terțiar din 
țară și a însemnat, pe de altă 
parte, o afirmare internațio
nală. a geologiei noastre și în 
aeest domeniu.

— Guvîntul „cîndva" spune 
destul de mult...

— De fapt asta a fost în vara 
anului 1965, dar dacă ne adu
cem așa aminte de el este fiind
că n-a prea dat rezultate: nu 
veneau tinerii. De la Liceul 
„Șincai" — aproape nimeni.

— Nu cumva a fost o defec
țiune de popularizare? Cum se 
explică, astfel, că tinerii cer să 
li se creeze asemenea posibili
tăți ? A mers cineva în școli, în 
întreprinderi. Li s-a vorbit 
tinerilor, s-au făcut afișe atră
gătoare în acest scop ?

— Nu, nu prea s-au făcut 
toate acestea. La elevi nici nu 
prea ne gîndisem, deși îmi dau 
seama că sînt la vîrsta cînd ti
neretul învață, în general, dan
suri. A fost o lipsă și a noastră 
și, cred, în viitor, colaborînd și 
inițiind noi acțiuni cu sprijinul 
comitetului raional U.T.C. vom 
face ca estrada noastră să fie 
unul dintre principalele locuri 
din raion unde tinerii învață să 
danseze.

Am plecat de la casa de 
cultură notîndu-ne două cifre 
foarte semnificative : tovarășul 
director ne spune că, lunar, la 
casa de cultură ar putea învăța 
dansuri circa 400 de băieți și 
fete. în raion sînt însă... 
19 000 de tineri! Soluția mai 
trebuie, deci căutată și în altă 
parte și anume chiar în locu
rile unde învață tinerii.

Liceul „Gh. Șincai". Interlo
cutorii noștri — cadre didacti
ce, tovarăși din conducerea 
școlii. în ultimul timp, aci, nu 
s-a făcut aproape nimic (nici 
din partea organizației U.T.C., 
nici a liceului) pentru organi
zarea unor acțiuni pe această 
linie.

— Cu doi ani în urmă, ne 
spune o tovarășă profesoară, 
s-a inițiat un cerc de învățare 
a dansului. Entuziaști la în
ceput, elevii n-au venit, totuși, 
la orele stabilite.

— Și dacă au venit nu dan
sau, ne declara un alt tovarăș 
profesor. Băieții, care obișnuit 
nu sînt prea politicoși cu fetele, 
nu îndrăzneau să le invite la 
dans. Ajunsesem pînă acolo 
încît, în glumă, bineînțeles, să 
le spun ca la ora de sport: 
„pînă număr la 10 mergeți și 
dansați". Și totuși...

...Nu știm cît de în glumă a 
fost făcută această „numără
toare". Un lucru este însă, din 
cele relatate, foarte limpede, 
am răspuns noi. Băieții și fe
tele aveau de trecut o barieră 
psihologică: prezența (și la a- 
ceste momente!) a unui stil 
prea didactic, fapt confirmat 
chiar de tovarășii profesori cu 
care am discutat.

Ce se va face în continuare ?
Iată o întrebare care, pe loc, 

nu și-a găsit răspunsul. însem
nările pe care și le-au făcut, în 
caietele lor tovarășii din con
ducerea liceului, ne îndeam
nă însă să fim siguri că se vor 
căuta și găsi posibilitățile cele 
mai bune prin care să se răs
pundă dorinței tinerilor.

V. CONSTANTINESCU 
EUGEN FLORESCU I

Continuăm astăzi 
Isă răspundem la în

trebările pe care ci- 
! titoril ni le adresea- 

Iză din dorința de a 
afla amănunte des- 

Ipre recensămîntul 
populației și locuin
țelor.

I
Cum se Înregistrează 
pregătirea școlară a per-

■ ioanelor recenzate.

* Nivelul de pregătire șaolară a 
I Întregii populații nu se poate 

aila decît cu ocazia recensă- 
mintului. Aceste date sînt deo- 

Isebit de importante pentru pla
nificarea necesarului de cadre 
pe specialități și grade de fn- 

Ivățămint ce trebuie școlari
zate în anii următori, cores
punzător necesităților economi- 

Iei naționale în continuă dez
voltare. Pe această bază se vor 
planifica și localurile, cadrele 

[didactice, manualele și mate
rialele necesare procesului de 
învățămlnt.

Ifn acest scop, în formularele 
de recensămînt pentru înregis
trarea populației, sînt prevă-

Izute cîteva întrebări.
Prima întrebare se referă la 

I tipul școlii absolvite. Persoana 
recenzată trebuie să declare 
școala de cel mai înalt grad pe 

Icare a absolvit-o, chiar dacă 
nu a obținut certificat sau di
plomă de absolvire (maturita- 

Ite, bacalaureat, examen de stat 
etc.). în cazul cînd o persoană 
a absolvit două sau mai multe 

I școli de același grad, în formu
larul de recensămlnt se înscrie 
numai una dintre ele, pe care 

I persoana recenzată dorește să 
o declare.

Școala absolvită se scrie cu 
(denumirea avută la data cînd a 

fost absolvită, fără actualizări 
sau echivalări cu școlile actua- 

I le. cît mai complet, pentru a

Ieri dimineață, 
printr-un telefon 
dat la redacție, am 
aflat că la cinema
tograful „Republi
ca" spectatorii au 
fost nevoiți să reți
nă în sala de spec
tacole doi tineri 
care deranjau des
fășurarea progra
mului. Cîteva minu
te mai tîrziu, ne-am 
aflat în biroul res
ponsabilului cine
matografului unde 
i-am cunoscut: Ursu 
Gheorghe, în vîrstă 
de 21 de ani și 
prietenul său Ianes- 
cu N. Ion.

„Băiatul 
bun“ 

la cinema
în timpul vizio

nării filmului, cei 
doi s-au dedat la 
glume grosolane și. 
neținînd cont de 
sfaturile date, au 
sfîrșit prin a îm
piedica buna vizio
nare a spectacolu
lui. Scoși la lumi
nă și aduși în fața 
oamenilor, cei doi 
au început să cau ■ 
te scuze.

„Am greșit, spu
nea Ursu Gheor
ghe. A fost o mică 
greșeală și ne an
gajăm că nu o sa 

se mai repete". își 
picura în glas mie
re. încerca să-i 
convingă pe ceilalți 
că ei n-au vrut de
cît să... glumească. 
Oamenii le-au spus 
însă mai pe nume 
cum se cheamă fe
lul acesta de a 
„glumi" !

Aflînd unde lu
crează, ne-am dus 
să vedem ce impre
sie fac ei la locurile 
de muncă.

— Este un băiat 
foarte bun, ascultă
tor, nu lipsește din 
producție, a răs
puns tovarășul

Cîmpeanu Vasile 
de la organizația 
U.T.C. a secției 
strungărie de la 
Uzinele „Semănă
toarea", întrebării 
noastre cu privire 
la Ursu Gheorghe. 
E adevărat, acum 
un an și ceva se 
împrietenise cu niș
te scandalagii și a 
lipsit două săptă
mâni din uzină. Am 
stat de vorbă cu el, 
dar s-a îndreptat. 
Astăzi nu avem de 
ce să ne plîngem.

...Ce să zicem 1

se putea deduce nivelul și pro
filul școlii (echivalările și ac
tualizările vor fi făcute în 
cursul prelucrării datelor).

Spre exemplu, se va scrie, 
dacă este cazul: școala prima
ră de 4 clase, școala elemen
tară de 8 <7) ani, școala gene
rală, gimnaziul comercial, cursul 
inferior al liceului teoretic, 
școala profesională, școala me
die tehnică de industrie aii 
mentară, Academia Comercia
lă, Facultatea de Construcții 
etc.

LA 0RD^EA Recensămintul

Ce sprijin 
poate da populația
Nu se înregistrează ca școa

lă absolvită: cursurile de cali
ficare sau ridicare a califică
rii, cu sau fără scoatere din 
producție, cursurile de împros
pătare a cunoștințelor și de 
perfecționare a cadrelor, școlile 
sindicale și școlile politice, u- 
niversitățile populare.

Pentru copii sub vîrsta de 
școlarizare, adică mai mici de 
8 ani, nu se răspunde la a- 
ceastă întrebare, ci în dreptul 
ei se trage linie. Pentru per
soanele mai mari de 8 ani, care 
nu au absolvit și nici nu ur
mează nici o școală se scrie 
după caz: „citește și scrie".

Aflînd scopul vi
zitei noastre și, mai 
ales, fapta care ni-l 
recomandase nouă 
pe Ursu Gheor
ghe, tovarășul și-a 
schimbat cu 180 de 
grade opinia.

— Ce să facem ? 
Aici, în uzină, este 
un băiat bun. Par
că putem ști noi ce 
face în afară ?

Fără îndoială că 
nu este vorba de 
a-i controla pe fie
care din cei 200 de 
tineri muncitori din 
secție, ci de cu to
tul altceva. Cazul 
pe care l-am rela
tat în cîteva rîn- 
duri pune însă cu 
acuitate problema 
ca organizația în 
rindul căreia se 
află și Ursu Gheor
ghe, să facă educa
ție tinerilor, să să
dească convingeri 
de viață, să lucre
ze astfel încît de 
sfaturile și îndem
nurile date, tinerii 
să nu-și aducă a- 
minte doar în anu
mite ocazii.

■ Am vrea să su
gerăm în acest sens 
tovarășilor de la 
„Semănătoarea* un 
amănunt: Iată un 
prilej de a dis
cuta în întreaga 
organizație și cu 
toți tinerii despre 
acoperirea cu fapte 
— în muncă, în 
comportare — pe 
care o cere organi
zația noastră fiecă
rui membru al ei.

V. ARACHELIAN

„citește numai" sau „nu știe să 
scrie și să citească".

Această Întrebare nu se re
feră la școala pe care persoa
na recenzată a întrerupt-o sau 
o urmează In prezent. Pentru 
această situație a fost prevăzu
tă întrebarea următoare, Ia care 
toate persoanele recenzate de 
la 8 ani in sus, care au între
rupt sau urmează o școală, la 
cursuri de zi, serale sau fără 
frecvență, vor declara felul 
școlii, și ultima clasă sau anul 
de studii în care sînt Înscriși 

sau au fost la data întreruperii 
școlii.

Se consideră că o persoană 
a Întrerupt o școală cu condi
ția să fi promovat cel puțin o 
clasă sau un an de studii indi
ferent de motivul Întreruperi) 
(exmatriculare. retragere, alte 
cauze).

Prin ce poate sprijini 
populația buna desfășu
rare a recensămîntului 
actual.

Principiul de la care se poi 
nește în obținerea datelor care 
stnt trecute fn formularele de

De ieri, după ultima oră de curs, elevii sînt în vacanță. Timp de două săptămini, în 
aceste zile frumoase ale începutului de primăvară, elevii de toate vîrstele se vor recrea, 
își vor reîmprospăta forțele pentru următoarea etapă școlară.

Ca și in vacanțele trecute ei vor face excursii și drumeții, vizite, se vor întîlni cu 
oameni de cultură și artă, vor fi invitați Ia simpozioane, la îndrăgitele seri de poezie, 
la carnavaluri și reuniuni, la pasionante întreceri sportive.

Tuturor elevilor vacanță plăcută!
în fotografie: Un moment așteptat ieri cu multă nerăbdare in toate școlile: primirea 

carnetului în care dirigintele a trecut mediile — bilanț al conștiinciozității și hărniciei eu 
care fiecare elev a studiat de-a lungul întregului trimestru

ARHIVARII! CRONICA 
DRAMATICĂ

Ah, ce băieți buni...
Un impiegat adormit de 

douăzeci de ani în func
ția sa devine peste noap
te Făt-Frumos. Acesta e 
Mitică Blajinu, veșnicul în
vins al literaturii române, 

i picotind între dosare și foi
■ de virament, aspirînd fără 

speranță, de o bunătate ce
lestă, incapabil de a face cuiva 
vreun rău, mereu iertător, cu
rat „omul cu mîrțoaga" de G. 
Ciprian sau „microbul" Iul Al, 
I. Brătescu-Voinești. Primul 
act servește numai portretiză
rii eroului. Acesta e îngăduitor 
cu subalternii, sentimental cu 
o colegă de generație și sacri-

: ficii și, ce să mai evităm cu- 
! vîntul, foarte duios: nenea 
i Mitică Blajinu e o inimă de 
I zahăr și ne așteptăm dintr-un 

moment în altul să-1 crească 
aripioare și să se înalțe la 
cer: totul este serafic și doar 
cîteva sumare nemulțumiri de
colorează fără putere un uni- 

: vers'roz. Nimeni nu-și poate 
închipui că stăm pe un cazan 
de pulbere. Și totuși ca în căr
țile în care arhivarii se răz
bună rămînînd incorigibil 
sentimentali, autorul pregăteș
te o vendetă teribilă (iluzorie 
însă, căci ea se petrece într-un 
decor artificial cu eroi mario
netă). Dacă primul act are tră
săturile realismului, fie acesta 
redus și îngroșat în ceea ce 
a rămas, partea a doua e o 
evaziune în fantastic, în cari- 

j catural. Aici nu mai avem de 
a face cu oameni ci cu fanto
me. Viciul fundamental al pie
sei lui Aurel Baranga aici stă 
în trecerea, neizbutită, de la 
actul I la cele următoare. E a- 
devărat că e o lovitură de tea
tru dar ce facilă ! Mai e ade
vărat că ne aflăm la teatru și 
că o primă condiție e de a 
accepta niște convenții dar nu 
și convenția ca autorul să fie 
inconsecvent cu personajele 
și subiectul său. Aurel Baran- 

' ga își duce personajul în pra- 
I gul unui conflict pe care îl
■ vrea fatal: Mitică Blajinu are 

mari merite, dar e destituit
; fără explicații! Consecvent 
i cu pesonajul său, dramaturgul 
I ar fi trebuit să-și scoată arhi-

recensămînt este libera deda- ■ 
rație a persoanei recenzate. Nu I 
se cer de către tecenzori nici I 
un fel de acte doveditoare. Prin ■ 
urmare de sinceritatea și exac- | 
titatea răspunsurilor date de i 
populație depinde în cea mai ■ 
mare măsură reușita recensă- I 
mintului. !

Datele înscrise în formulare | 
sînt secrete, recenzorii neavînd I 
dreptul să comunice nici unei • 
persoane în afara organelor de | 
recensămînt conținutul formu- I 
larelor. Aceste materiale au un ■ 
scop statistic și sînt destinate I 
prelucrării lor în mod centra- I 
lizat, pentru obținerea datelor • 
totale, în profil teritorial și pe I 
categorii de populație, in de- I 
cursul prelucrării, datele nomi- • 
nalizate din formularele de re- ■ 
censămînt se depersonalizează, I 
ele se transformă în cifre care ■ 
sînt transpuse pe cartele per- ■ 
forate pentru prelucrarea lor I 
mecanică și electronică. Ulteri- I 
or formularele de recensămînt ■ 
se distrug.

De aceea, populația poate și ' 
are datoria să răspundă cu toa- I 
fă Încrederea și sinceritatea la I 
întrebările puse de recenzori, ■ 
dînd răspunsuri cît mai exacte. |

Pentru facilitarea acțiunii de I 
înregistrare, persoanele supuse • 
recenzării au, de asemenea, da- | 
toria să aștepte la domiciliu pe I 
recenzor, în ziua și la ora in- • 
dicată de acesta cu ocazia vizi- I 
tei iul preliminare ce va avea I 
loc în zilele de 13—14 martie 1 
a.c. J

Sprijinirea acestei acțiuni de | 
importanță națională de către 
toți cetățenii țării va constitui I 
o contribuție însemnată la în- | 
făptuirea sarcinilor stabilite de 
Directivele Congresului al IX- I 
lea al P.C.R. în vederea dezvol- | 
tării economiei naționale și ■ 
creșterii în continuare a nive- I 
lului de trai material și cultural | 
al populației. ■ 

varul din scenă și acesta ar fi 
plecat cu veșnica-1 pălărie, 
umbrelă și mînecuțe și dus ar 
fi fost. Piesa s-ar fi terminat 
aici încă de la primul act — și 
aici se și termină — căci n-a- 
vea cum să mai continue. Dar 
scriitorul vrea justiție socială 
și neavînd cu ce personaj s-o 
facă, pentru că nu l-a creat 
pe adevăratul personaj chemat 
s-o facă, își aduce înapoi 
destituitul — din slujbă și sce
nă — și-I pune să lupte cu 
umbrela și mînecuțele sale 
contra tovarășului care anga
jează pe tovarășul care e cum
natul tovarășei și unchiul to
varășilor nepoți. Baranga face 
un compromis cu propria sa 
creație din care se naște, e 
drept, un comic intens, căci un 
funcționar de arhivă gangster 
e o situație ilariantă In sine și 
debutul lui Blajinu în noua 
postură se face sub semnul ri- 
diculului. Oricum, în neputința 
de a-și rezolva realist intenții
le, autorul apelează la cele ale 
umorului îngroșat.

Există însă cîteva reguli 
fundamentale de creație care 
verifică vocația veritabilă a 
creatorului: acestea spun că 
un subiect grav nu se poate

Văzut de
NEAGU RĂDULESCU

trata comic și nici unul comic 
în tonuri grave, căci cel care 
ar face inversarea ar dovedi o 
neînțelegere totală a esenței 
lucrurilor și în fond o mare 
indiferență față de ele. Auto
rului îi e, de pildă, indiferent 
cum va arăta Fătul său Fru
mos și aduce pe scenă mumia 
unui personaj pe care litera
tura română l-a clasat de 
mult ca artificios și neintere
sant. Putem rechema un ast
fel de Făt-Frumos anacronic 
să ne rezolve problemele ? De
sigur că nu ! Nici măcar într-o 
piesă de teatru ! Dar arhivarii 
sînt comozi. Un arhivar ador
mit : ce teren ideal pentru 
cabale nedrepte; un arhi
var impetuos: ce situație 
șoc ! Arhivarul e un adevărat 
„deus ex machina" : el doar
me atunci cînd lucrurile ar 
trebui aprofundate și e treaz 
atunci cînd ele sînt ușor re
zolvabile și autorul are scuza 
„obiectivării artistice" : a re
produs viața din unghiul de 
vedere al celui adormit și cum 
acesta nu putea să aibă în a- 
cest caz niciunul...

Am să spun, deși nu e de 
bon ton într-o cronică, că pre
fer, și nu numai eu, mai pu
țini adormiți, mai puțini senti
mentali, mai puțini sfinți, în
geri și alți duioși... E o lecție 
de istorie literară pe care unii 
nu vor s-o ia în seamă deshu- 
mînd exemplare artistice a- 
puse de mult, neconcordante 
cu realitatea noastră, căci chiar 
resemnarea este trăită astăzi 
altfel decît la modul sentimen
tal. Oare cum și-ar mai fi 
scris comedia Aurel Baranga 
cu un tip revendicativ de la 
început pînă la sfîrșit? înțe
legem (am și arătat) de ce e 
comodă sanctificarea unui ast
fel de erou : un om care rabdă 

orice e o comoară. E în fond 
un deziderat al celor care do
resc absența spiritului critic — 
acesta fiind un exercițiu inco
mod prin permanență — ca
rențele îniăturîndu-se prin mi
racole (de pildă : un arhivar 
nu e deloc un arhivar!). E de 
înțeles doar că Sfîntul Mitică 
Blajinu, dacă ar exista, ar fi 
suportat zîmbind înțelegător 
si această piesă. însă n-o 
face...

Cu toate că acțiunea e pla
sată în zilele noastre, subiec
tul are un aer anacro
nic. Autorul folosește o sche
mă tipică unui stadiu mai 
vechi al literaturii române pe 
care o înviorează cu un dia
log ce vrea să fie acid, denun
țător, acestea nefiind în reali
tate decît o simplă rețea de 
replici cancaniere.

Nu ignorăm că piesa se joa
că și are succes. Aurel 
Baranga lucrează cu mij
loace sigure, verificate de în
treaga literatură anterioară 
(teatrală sau nu). Are cu alte 
cuvinte știința construcției 
dramatice și simțul ritmului 
care îți spune unde trebuie să 
arunci replica, poanta. Frosa 
vine, de pildă, dintr-o galerie 
încăpătoare a literaturii ro
mâne cunoscută în teatru sub 
numele de „gaițe". S-a creat 
chiar un stil de interpretare 
specific românesc al acestui 
personaj. Mitică Blajinu vine 
din proza cu învinși (am și 
numit doi prototipi). Chiar și 
ceilalți eroi sînt cunoscuți de 
aiurea, la fel unele situații. 
Aurel Baranga a știut să ar
monizeze totul într-un bloc 
cursiv, logic (dacă uităm in
consecvența de creație). îi 
aparțin autorului doar două 
personaje, memorabile : direc
torul și Vasile. E și meritul ac
torilor de a le fi impus publicu
lui. Și așa ajungem la colecti
vul ploieștean care a repre
zentat cu aplomb piesa lui 
Baranga, reliefînd cîteva indi
vidualități remarcabile. Prima 
dintre ele este Aristide Teică, 
interpretul lui Vasile Vasile. 
Ceea ce face interpretul cu 
rolul său frizează imposibilul : 
identificarea — printr-o înțe
legere adîncă a rolului — e 
totală și începi să te întrebi 
dacă nu cumva actorul e așa 
și în viața reală sau teatrul a 
căutat pe undeva un exemplar 
aidoma rolului. Actorul are un 
dozaj al gesturilor rar, fiind 
capabil de a capta publicul cu 
un pas, o întoarcere, o pri
vire, o ridicare de mînă. Ari
stide Teică e, cred, revelația 
turneului ploieștean. O bună 
actriță, impecabilă în rolul său 
de „gaiță bună", este Neli 
Constantinescu în Frosa, cu o 
mare siguranță a mișcării în 
scenă și a exprimării deza
cordului tacit sau subînțeles 
pe care îl conține rolul său. 
Anghelescu — Mereni, în rolul 
directorului este și el o apari
ție de bună condiție a piesei. 
O mențiune și pentru Alexan
dru Pândele în Colibași, care 
s-a mișcat întotdeauna inspi
rat. H. Nicolaide a jucat cu 
prea multă suficiență rolul — 
după un tipic cunoscut din 
anterioarele sale evoluții sce
nice — și lipsindu-i noutatea 
ne putem întreba de ce teatrul 
n-a recurs la un interpret din 
propriu-i colectiv. Cu cît îna
intăm în discutarea interpre- 
ților ne apropiem însă și de 
un defect capital al spectaco
lului (regia Harry Eliad) care 
s-a răsfrînt și asupra jocului 
actorilor, îndreptîndu-i într-o 
direcție care le-a răpit posibi
litatea unei evoluții mai inte
resante. E vorba de îngroșare, 
de accentul pus pe șarjă, de 
regia de cele mai multe ori 
ieftină a spectacolului. Ma- 
rieta Luca: apariția atît de 
promițătoare în primul act, a 
devenit în celelalte din a- 
ceastă cauză o interpretă care 
s-a complăcut în șarje de un 
bun gust îndoielnic.

M.UNGHEANU
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de
Memorandumul
guvernului francez
La 12 martie, Ministe

rul Afacerilor Externe 
al Franței a dat publici
tății textul memoran
dumului guvernului 
francez adresat celor 14 
parteneri din N.A.T.O., 
în care sînt expuse mo
tivele care au determi
nat Franța să se retragă 
din structurile militare 
ale acestei organizații.

Precizînd poziția pe viitor a 
Franței față de N.A.T.O., în me
morandum se arată în continua
re că guvernul francez nu repune 
în cauză tratatul semnat la Wa
shington la 4 aprilie 1949. Fran
ța va fixa un termen limită în 
ce privește afectarea forțelor 
sale terestre și aeriene din Ger
mania occidentală, la dispoziția 
N.A.T.O., ele urmînd a fi stațio
nate în această țară în baza a- 
cordurilor din octombrie 1954 
(n.r. Aceste acorduri, care nu fac 
nici o referire Ia N.A.T.O., pre
văd dreptul celor trei puteri de 
ocupație de a menține trupe pe 
teritoriul Germaniei occidentale). 
Ea se va retrage în același timp 
din cele două comandamente in
tegrate S.H.A.P.E. (Cartierul ge
neral suprem al forțelor aliate 
din Europa) și forțele aliate 
din Europa centrală, de care de
pind forțele franceze menționate. 
Ca o concluzie practică a acestei

hotărîri se va pune chestiunea re
tragerii de pe teritoriul francez 
a comandamentului S.H.A.P.E., 
instalat în împrejurimile Parisu
lui și a Comandamentului Euro
pei centrale, instalat la Fontaine
bleau, la 60 kilometri de Paris.

Franța propune negocieri pen
tru examinarea viitoarelor rela
ții care urmează să fie stabilit» 
între comandamentul francez și 
comandamentele N.A.T.O., de a- 
semenea, pentru stabilirea viitoa
relor legături între Comitetul 
militar și grupul militar perma
nent al N.A.T.O. pe de o parte, 
și comandamentul francez pe de 
altă parte.

Memorandumul adresat guver
nului american cuprinde în plus 
lista instalațiilor militare ameri
cane din Franța, care anterior au 
făcut obiectul unor acorduri bi
laterale între Paris și Washing
ton. Potrivit guvernului francez, 
se arată în anexă, toate aceste 
instalații trebuie sau să treacă 
sub controlul francez, sau să fie 
retrase de pe teritoriul francez.

Guvernul vest-german este in
vitat să discute înlesnirile acor
date începînd din 1960 forțelor 
vest-germane aflate în Franța, și 
anume cîmpurile de instrucție 
puse Ia dispoziția lor în scopul 
desfășurării de manevre. Potrivit 
unor surse bine informate din 
Paris, președintele de Gaulle spe
ră că bazele americane din Fran
ța vor fi* evacuate pînă Ia sfîrși- 
tul acestui an.

R. D. Germane de a fi primită in 0. N. II
La 11 martie a.c., în 

legătură cu cererea R. D. 
Germane de a îi primită 
în O.N.U., Misiunea per
manentă a Republicii So
cialiste România pe lin
gă Organizația Națiunilor 
Unite a transmis secreta
rului general al O.N.U., 
U Thant, o notă verbală.

în nota verbală se arată că 
Republica Socialistă România 
sprijină pe deplin cererea 
R. D. Germane privind pri
mirea în Organizația Națiuni
lor Unite.

R. D. Germană, stat su
veran, iubitor de pace, a ac
ceptat obligațiile decurgînd

A

din Cartă și este capabil și 
dispus să le îndeplinească.

Admiterea R. D. Germane 
în O.N.U. va constitui un nou 
pas pe calea înfăptuirii univer
salității, condiție importantă a 
sporirii eficacității O.N.U. ca 
instrument de pace și colabo
rare internațională, chemat, în 
conformitate cu principiile 
Cartei, să-și întemeieze acti
vitatea pe participarea, în 
condiții de egalitate, a tuturor 
statelor, mari și mici.

Misiunea permanentă a Re
publicii Socialiste România a 
solicitat ca nota verbală să fie 
difuzată drept document ofi
cial al O.N.U.

Colaborarea economică
Jt

a cîteva zile după anunțarea hotărîrii franceze, 
la Paris se subliniază în continuare că intențiile 
care stau la baza acțiunilor guvernului francez se 
încadrează în ansamblul măsurilor și acțiunilor 
luate de Franța atît față de N.A.T.O., cît și față 
de alte „organisme integrate", o reflectare a ceea 
ce presa numește de cîțiva ani „doctrina inde
pendenței franceze". LA NATION, oficios gaullist, 
releva astfel: „Situația nu mai este aceeași (ca în 

1949 N.R.). Dacă S.U.A. ar fi astăzi în locul nostru, ar fi, de 
asemenea, primele care să sublinieze că anumite acorduri în
cheiate sub presiunea evenimentelor sînt depășite și incom
patibile cu independenta națională nu numai a unei țări 
mari, dar a indiferent oricărei alte țări".

Din memorandumul guvernului francez reies o serie de 
clarificări și precizări în legătură cu caracterul și amploarea 
acțiunii Parisului.

în Statele Unite ecourile la măsura franceză se concreti
zează mereu mai mult în încercarea de a exercita o presiune 

tot mai puter
nică asupra 
Franței (în pri
mul rînd prin- 
tr-o serie de 
măsuri de ordin 
diplomatic). Te
legrame din 
Washington a- 
nunță despre 
grăbirea pregă
tirilor pentru 
eventualitatea 
mutării sediului 
N.A.T.O. de la 
Paris la Bruxel
les. De altmin
teri a și fost 
organizată o re
uniune a țărilor 

membre ale N.A.T.O. (la sediul belgian din Paris), în absența 
Franței, pentru examinarea tuturor consecințelor care le im
plică hotărîrea franceză. Casa Albă pregătește un dosar com
plet în legătură cu problemele create de inițiativele franceze, 
misiune care revine fostului secretar de stat Dean Acheson.

Din presa britanică s-a aflat că guvernul englez a adresat 
celorlalți parteneri atlantici o notă în care se propune adop
tarea unei poziții comune împotriva propunerilor franceze. 
Nota ar fi însoțită de proiectul unei declarații comune care 
urmărește să pună Franța în fata unui „front" 
14 state membre ale N.A.T.O. 
cuvînt al guvernului a refuzat 
existența unei asemenea note.

Violența reacțiilor americane,
NAL AMERICAN (articolul este intitulat „Nu, lui de Gaulle"), 
se explică prin temerea ca acțiunea Franței să nu provoace 
o reacție în lanț. Este evident că în numeroase state, atît din 
N.A.T.O. cît și din alte pacte militare, există nemulțumiri 
latente fată de consecințele politicii blocurilor militare și, 
totodată, față de dificultățile de zi cu zi pe care le prezintă 
aderarea la politica blocurilor.

La Bonn este pusă în circulație cu tot mai multă insistență 
ideea „avantajelor vest-germane". Unele ziare scriu că hotă
rîrea franceză ar avea drept consecință o întărire a legătu
rilor între Bonn și Washington. Raportul pare inexact, întru- 
cît alianța americano-vest-germană nu este o alternativă, ci 
o realitate evidentă în N.A.T.O. Bine înțeles, unele ziare 
vest-germane caută să demonstreze că în momentul de fată 
Statele Unite vor fi nevoite să se sprijine tot mai mult 
Germania occidentală. Aceasta, de pildă, este părerea 
NEUE RUHR ZEITUNG.

La mai puțin de două luni înaintea sesiunii ordinare 
Consiliului N.A.T.O., hotărîrea franceză a imprimat crizei 
tente din pactul nord-atlantia o componentă foarte precisă, 
care va avea, evident, influentă asupra evoluțiilor relațiilor 
inter-atlantice șl a pozițiilor altor state în ceea ce privește 
„oportunitatea" (cum scria un ziar francez) existenței ca 
atare a N.A.T.O.

Comentariul zilei

După inițiativa
franceză

al celorlalte 
Semnificativ, purtătorul de 

să dezmintă sau să confirme

ca de pildă, cea din JOUR-

pe 
lui

a
la-

P. NICOARĂ

ANGLIA: Fotografia noastră Înfățișează un grup de mineri purtînd pancarte, în timpul unei demonstrații de protest care 
a avut loc recent la Londra împotriva Închiderii unor mine

Sesiunea Adunării Populare
a R. P. Bulgaria

Corespondentul Agerpres, C. Lin
te, transmite : La 12 martie, la So
fia au continuat lucrările sesiunii 
Adunării Populare a R. P, Bulga
ria. Todor Jivkov a prezentat un 
raport cu privire la politica gu
vernului. In activitatea sa, a sub
liniat vorbitorul, guvernul se va 
conduce după voința și interesele 
poporului, după linia generală sta
bilită la cel de-al VIII-lea Congres 
al P.C. Bulgar.

Referindu-se la politica externă 
a R. P. Bulgaria, T. Jivkov a arătat 
că guvernul bulgar va depune și 
în viitor eforturi pentru întărirea

prieteniei frățești și colaborării cu 
țările socialiste, pentru dezvoltarea 
relațiilor de bună vecinătate și co
laborării cu țările balcanice, pen
tru dezvoltarea relațiilor comercia
le și tehnico-științifice cu țării» 
capitaliste dezvoltate.

Adunarea Populară a aprobat 
programul noului guvern și com
ponența acestuia. Președinte al 
Consiliului de Miniștri a fost ales 
Todor Jivkov, prim-vicepreședinte 
—■ Jivko Jivkov, vicepreședinți —■ 
Stanko Todorov, general de ar
mată Ivan Mihailov, Petăr Tancev, 
Tano Țolov și Pencio Kubadinski.

Pe , 
scurt

Plenara C. C.
al U. C. I.

Atmosferă încordata
în Vietnamul de sud
• Urmările luptei pentru putere 

între generalii de la Saigon

• BULETINUL de Știri al Casei 
Albe transmite că Ansamblul fol
cloric român „Ciocîrlia", „care a 
ob(inut un mare succes în cursul 
recentelor sale spectacole la New 
York’, va da două reprezentații 
suplimentare In acest oraș, la data 
de 9 aprilie. Spectacole suplimen
tare vor fi oferite de artiștii ro
mân! și In orașele Province (Rhode 
Island) și New Haven (Connecti
cut). „Ansamblul celor 90 de dan
satori, clntărefi și instrumentiști 
— subliniază Buletinul de Știri al 
Casei Albe — va repeta cu acest 
prilej programul care a cucerit a- 
clama(iile criticilor newyorkezi".

in relatările lor, a- 
gențiile de presă e- 
vidențiază noi sem
ne de instabilitate a 
regimului de la Sai
gon. Nemulțumirilor 
provocate de inter
venția americană in 
Vietnam și acțiunile 
dezlănțuite Împotri
va patrioților sud- 
vietnamezi, greutăți
lor de ordin econo
mic și financiar. Ii 
se adaugă neînțele
gerile dintre gene
rali accentuate în
deosebi în ultima 
vreme.

Ca o expresie a luptei pen
tru putere în Vietnam este con
siderată destituirea generalului 
Nguyen Chanh Thi, din funcția 
de comandant al primei regi
uni militare. Oficial, generalul 
Thi, adversar al lui Nguyen 
Cao Ky, șeful juntei de la Sai
gon, a fost destituit din funcția 
sa din motive de sănătate. 
După cum reiese însă din rela
tările agențiilor de presă, ade
văratele cauze constau în învi
nuirea ce i s-a adus de a nu se 
supune autorităților centrale și 
de a fi încercat să instituie un 
„stat în stat" cu ajutorul tine-

rilor ofițeri. La Hue au avut 
loc, potrivit agențiilor de presă, 
mari demonstrații ale studen
ților, cărora li s-au alăturat 
populația și aproximativ 2 000 
de soldați ai garnizoanei locale. 
Din Saigon se anunță că sîm- 
bătă dimineață, pe un șlep aflat 
în apropierea capitalei sud-viet- 
nameze, a izbucnit un puternic 
incendiu. Șlepul transporta 
700 tone muniții, printre care 
numeroase proiectile cu gaze 
de luptă.

După cum transmite agenția 
Reuter, după manifestațiile 
desfășurate în fosta capitală 
imperială, orașul Hue, și la Da 
Nang, partizanii generalului 
demis au chemat cadrele mi
litare și persoanele civile să 
organizeze la 13 martie o gre
vă generală. Agențiile de pre
să menționează, de asemenea, 
că un număr de înalți ofițeri 
ai regimului de la Saigon s-au 
abținut pină acum să-și preci
zeze poziția in legătură cu de
miterea generalului Thi. Din 
tonul general al coresponden
țelor de presă transmise in 
cursul zilei de simbătă se de
duce că disputa generalilor 
s-ar putea înăspri, contribuind 
in acest fel Ia degradarea și 
mai accentuată a climatului 
politic de la Saigon.

• NICOLAE ECOBESCU, șeful 
misiunii permanente a Republicii 
Socialist» România la Geneva și 
membru al delegației române la 
conferința pentru dezarmare, a 
primit o delegație a Federației De
mocrate Internaționale a Femeilor, 
care i-a înmînat apelul adresat se
cretarului general al O.N.U. 
U Thant, șl Comitetului celor 18, 
în vederea interzicerii zborurilor 
avioanelor N.A.T.O. cu încărcătură 
nucleară și a încheierii unui acord 
pentru nediseminarea armelor ato
mice.

• APROXIMATIV 30 000 stu
dent! de la facultățile de tilologie 
Și istorie ale Universității Sorbona 
au declarat vineri o grevă de o 
săptămină în semn de protest îm
potriva reformei aplicate de gu
vernul francez in Invăfămintul su
perior. Grupuri de studenfi greviști 
păzesc intrările iacultătilor.

• LA MOSCOVA a fost dată 
publicității Declarația agenției 
TASS în legătură cu folosirea de 
către imperialiștii americani a 
substanțelor otrăvitoare și toxice 
în războiul pe care îl duc în Viet
namul de sud. In declarație se a- 
rată că folosirea de către trupele 
americane din Vietnamul de sud a 
substanțelor chimice otrăvitoare 
împotriva populației, însămînțări- 
lor și vegetației trezește indigna
rea și revolta poporului sovietic, 
a tuturor oamenilor cinstiți din în
treaga lume.

» GUVERNUL Elveției și-a ofe
rit bunele oficii părților interesate 
în problema cipriotă cu condiția 
ca ele să ceară acest lucru, și evo
luția situației să demonstreze că 
bunele sale oficii sînt de dorit. 
Oferta a fost făcută Intr-o scrisoa
re a guvernului elvețian adresată 
secretarului general al O.N.U. în 
care se anunță și acordarea unei 
noi sume pentru întreținerea for
țelor Națiunilor Unite în Cipru.

Unitățile militare 
guatemaleze chema
te pentru asigurarea 
„ordlnel" la scruti
nul de duminica tre
cută nu s-au mal re
tras in cazărmi. Pos
tate in țața centrelor 
de vot pentru a evi
ta „ciocniri" între 
simpatlzanțit diferi
telor tendințe poli
tice, tn zilele urmă
toare ele și-au ex
tins aria de control 
asupra unor puncte 
strategice ale capi
talei — Ciudad de 
Guatemala.

tndreptată spre întrecerea pen
tru postul de președinte. în 
cursa prezidențială s-au anga
jat trei candidați i colonelul 
Juan de Dios Aquîllar, expo
nent oficial, colonelul Angel 
Ponciano, reprezentant al ex
tremei drepte, și un candidat 
civil — Julio Gesar Montene
gro, fost decan al facultății de 
drept de la Universitatea din

panie de represiuni antidemo
cratice. In numele luptei „anti
comuniste", forțele de stingă 
au fost eliminate de pe arena 
politică, liderii progresiști au 
fost expulzați sau asasinați. în 
anul preelectoral a fost adop
tată o, nouă constituție care 
conferă forțelor armate puterea 
în stat. Ultima operațiune în 
cadrul regimului „neconstitu-

gro avea un avans substantial 
față de ceilalți candidați. Atun
ci a început agitația militarilor. 
Tribunalul 
află sub 
încetat să 
rezultatele 
au trecut 
poziții cheie din capitală, au 
apărut chiar fortificații. S-a 
declanșat o campanie violentă

electoral, care se 
controlul juntei, a 
mai facă cunoscute 
parțiale. Trupele 

la ocuparea unor

După alegerile 
din Guatemala

1 Un vot care a răsturnat

L
a trei ani după în
lăturarea 
telul 
Fuente» 
rat de 
juntă ca 
în reprimarea opo
ziției democrate) 
autoritățile au che- 
aat alegătorii pentru a desem
na pe noul președinte al tării, 

un vicepreședinte, 55 de depu
tat! ai Adunării naționale, 
cum și membrii consiliilor 
nicipale din tară.

Atenția observatorilor a

calculele dictaturii
președin- 
Ydigoras 
(conside- 

actuala 
„Inactiv"

pre- 
mu-

fost

San fiarlo», care reprezenta o 
serie de grupări politice apre
ciate de agențiile de presă ca 
fiind de „centru-stînga“.

în anii care au trecut de la 
instalarea juntei, autoritățile 
au făcut tot ce le-a stat în 
putință ca prin alegerile pre
zidențiale să obțină perpetua
rea actualului regim. Pregătind 
din timp alegerile, junta con
dusă de Enrique Peralata Azur- 
dia a desfășurat o largă cam-

urma să fie recentele 
Rolul acestora era să

țional" 
alegeri, 
prezinte străinătății cît și popu
lației legalitatea actualei for
mule de conducere a Guate- 
malei.

Numai, că, rezultatele alege
rilor au răsturnat calculele dic
taturii. Gandidatul civil a în
vins pe concurenții săi militari. 
Despuierea urnelor la centrele 
de vot din capitală ca și din 
provincie indicau că Montene-

împotriva candidatului civil. 
De unde pînă cu cîteva zile în 
urmă, presa oficială îl prezenta 
pe Montenegro ca un candidat 
de „centru", în ultimele zile, 
el este înfățișat ca un candidat 
de extremă-stîngă.

Ultimele telegrame de presă, 
fac cunoscut că, în sfîrșit, Tri
bunalul electoral a dat publi
cității rezultatele definitive ale 
alegerilor. Potrivit acestora 
„nici un candidat nu a obținut 
majoritatea absolută", astfel că,

președintele țării va fi desem
nat de Adunarea națională. în 
cadrul acesteia partidul revolu
ționar (al lui Montenegro) de
ține (în urma alegerilor de la 
6 martie) 29 mandate.

Deocamdată, Azurdia a reu
șit să împiedice instalarea di
rectă a lui Montenegro la pre
ședinția țării. în același timp, la 
sediul partidului revoluționar, 
rezultatele oficiale ale alegeri
lor sînt contestate. Aici, liderii 
acestui partid afirmă că Monte
negro a obținut majoritatea 
absolută, dar rezultatele au 
fost viciate ca urmare a frau
delor electorale comise de spri
jinitorii candidaturilor militare. 
Observatorii consideră că ur
mătoarea înfruntare este de 
așteptat în parlamentul țării. 
Ei își exprimă părerea că ac
tuala conducere a țării va face 
uz și de alte mijloace, chiar și 
de forță pentru a împiedica in
staurarea Iui Montenegro.

Indiferent, însă, de evoluția 
ulterioară a evenimentelor, 
scrutinul a arătat în mod eloc
vent, că alegătorii guatemalezi 
resping politica dictaturii mili
tare, pronunțîndu-se pentru 
normalizarea vieții politice.

IOAN TIMOFTE

BELGRAD 12. — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite: la 11 martie s-au 
încheiat lucrările celei de-a 
3-a Plenare a Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia. Plenara a dezbătut 
problemele actuale ale luptei 
U.C.I. pentru aplicarea reformei 
economice, inițiată în luna iulie 
1965. Lucrările Plenarei s-au 
desfășurat în două etape.

La 11 martie, cînd s-a desfă
șurat a doua parte a lucrărilor, 
Veliko Vlahovici, secretar al 
Comitetului Central, a prezen
tat o expunere pe marginea 
concluziilor pregătite de co
misie.

La plenară a luat cuvântul 
Iosip Broz Tito, secretar gene
ral al U.C.I.

CAIRO 12 Corespondentul 
Agerpres, C. Oprică, 
mite: Intre 2 și 12 martie 
1966 au avut loc la Cairo lu
crările primei sesiuni a Comi
siei guvernamentale mixte de 
colaborare economică și teh
nică între Republică Socialistă 
România și Republica Arabă 
Unită, instituită conform pre
vederilor comunicatului co
mun adoptat la Cairo la 18 
octombrie 1964, cu prilejul 
convorbirilor dintre președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România 
și primul ministru al Repu
blicii Arabe Unite.

Delegația guvernamentală a 
Republicii Socialiste România 
a fost condusă de Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri, 
delegația guvernamentală a 
Republicii Arabe Unite, 
doctor A. M. Kaissuni, 
prim-ministru însărcinat cu 
problemele economice și finan
ciare.

La lucrările sesiunii au par
ticipat din partea română 
doctor inginer Bujor Almășan, 
ministrul minelor, inginer 
Alexandru Albescu, adjunct 
al ministrului comerțului ex
terior, precum și consilieri șl 
experți ai delegației. A parti-

trans-

al 
iar

de 
vice-

însemnări

Descoperiri cu intirziere

cipat, de asemenea, Mircea 
Nicolaescu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Cairo.

Din partea Republicii Arabe 
Unite au participat doctor 
Hamed el Sayed, subsecretar 
de stat la ministerul econo
miei și comerțului, doctor 
Riad Hegazi, președintele or
ganismului general minier, 
Abdel Kader el Shafei, subse
cretar de stat la Ministerul 
Planificării, precum și alți 
membri ai delegației. A par
ticipat, de asemenea, Fahmy 
Hamad, ambasadorul Repu
blicii Arabe Unite la Bucu
rești.

Comisia mixtă a analizat 
îndeplinirea acordului de co
laborare economică și tehnică 
între Republica Socialistă 
România și Republica Arabă 
Unită, stabilind măsuri în ve
derea executării acestuia în 
cît mai bune condițiuni și a 
examinat noi posibilități de 
colaborare economică între 
cele două țări. Comisia a ana
lizat totodată desfășurarea 
schimburilor comerciale între 
cele două țări și a constatat 
cu satisfacție că acestea s-au 
dezvoltat într-un ritm susți
nut și continuu. In scopul 
creării condițiilor necesare 
dezvoltării în continuare a 
schimburilor comerciale din
tre cele două țări s-a convenit 
să aibă loc negocieri privind 
încheierea unui nou acord co
mercial și a unui nou acord 
de plăți pe o perioadă de 
patru ani (1967—1970), înainte 
de expirarea acordurilor ac
tualmente în vigoare.

M

sumă de 248 000 000 
dolari. In 1960 s-a a- 
tins 867 000 000 dolari, 
pentru ca patru ani 
mai tîrziu să asistăm 
la o dublare a investi
țiilor: 1 600 000 000 do
lari. Și — notafi —■ 
„acțiunea nu se află 
încă decît la începutul 
ei...” (cum scria „A-

Africa a fost desco
perită. Abia acum. In- 
tlrziatii columbi sînt... 
oamenii de afaceri a- 
mericani. Wall Street- 
ul privește către Afri
ca — semnala „NEW 
YORK TIMES’. „Spr» 
încîntarea și ușurarea 
Departamentului de 
Stat, omul de afaceri 
american începe sama- FRIQUE NOUVELLE'). 
nifeste, în cele din ur
mă, interes față de pia
ța cu potențial mare, 
dar încă nedezvoltată, 
a continentului afri
can” — constată zia
rul.

Oameni! de afaceri 
americani au mai în
cercat să-și plaseze 
capitalurile pe acest 
continent. Unii din ei 
au făcut chiar afaceri 
răsunătoare, cu profi
turi de legendă. To
tuși, multor magnați 
de peste ocean furtu
nile politice care bîn- 
tuiau Africa le inspi
rau nesiguranță. Cum 
scria un ziarist, „Afri
ca evoca doaj imagini 
de exotism și nu pro
mitea dolari". Dar din- 
tr-o dată exotismul s-a 
destrămat șl promisiu
nea dolarilor s-a dove
dit a ii extrem de atră
gătoare. Capitalul a- 
merican a început tot 
mai mult să-și 
simțită prezenta 
continentul negru, 
tisticile ilustrează 
mul de creștere a in
vestițiilor americane 
în Africa. în 1950 ele 
se cifrau la modesta

facă 
pe 

Sta- 
rit-

Unele din băncile de 
renume ale New York- 
ului și-au deschis 
sucursale în Africa și 
tot în marele oraș a 
lost înființată o Came
ră de comerț pentru 
Africa orientală, ca- 
re-și propune să furni
zeze cercurilor finan
ciare americane toate 
informațiile de care au 
nevoie de Ia cele pri
vind legislația locală 
și pînă Ia condițiile de 
închiriere a navelor.

Oare oamenii de afa
ceri americani doresc 
să se consacre operei 
de ridicare economică 
a Africii ? Dacă exa
minăm direc/ia inves
tițiilor orice iluzii, pe 
care le-ar putea nutri 
naivii, se risipesc. 
B30 000 000 dolari au 
fost destinate ex
tracției petrolului. 
350 000 000 dolari au 
fost investit! în indus
tria minieră. Chiar 
„NEW YORK TIMES’ 
scria despre investiții
le americane : „Majo
ritatea lor au fost fă
cute în industria ex
tractivă pentru scoate
rea unor resurse na-

turale din Africa ; nu
mai o proporție relativ 
mică a fost destinată 
întreprinderilor prelu
crătoare și comerciale 
locale, care vor spori 
capacitățile economice 
și tehnice ale țărilor 
africane". Un amănunt! 
„proporția relativ mi
că' de investiții în în
treprinderi prelucră
toare și comerciale în
seamnă 225 000 000 do
lari dintre 
215 000 000 au 
drumul... Africii

care 
luat 

de 
sud. Inutil să adăugăm 
că extracția materiilor 
prime și achiziționarea 
lor la un preț extrem 
de scăzut (dat fiind 
ieitinătatea mîinii de 
lucru) este un business 
aducător de fabuloase 
profituri.

Proaspăta pasiune a 
Wall Streetului pentru 
Africa poate fi pusă, 
eventual, și în legătu
ră. cu evenimente care 
s-au petrecut pe acest 
continent. Doar Wa
shingtonul i-a asigurat 
pe oamenii de aiaceri 
americani că „temerile 
lor de a-și pierde in
vestițiile ca urmare a 
instabilității politice 
sînt neîntemeiate’. U- 
jiele răsturnări din A- 
frica de care — se a- 
firmă —■ Washingtonul 
n-ar fi străin, se expli
că poate și prin grija 
de a creea „stabilita
tea’ prielnică investi
torilor americani.

M. RAMURĂ

Atacuri ale 
patrioților 
congolezi

Știrile sosite in Alger 
anunță că in ultimele 
zile in regiunea Leopold
ville forțele patriotice 
au lansat numeroase a- 
tacuri împotriva armatei 
lui Mobutu și mercena
rilor săi, scoțind din 
luptă un important con
tingent.

In. estul țării un detașament 
format din peste 1000 de 
luptători a atacat și distrus 
un punct de rezistență al mer
cenarilor albi și al armatei 
congoleze situat la Kaliba, în 
extremitatea sudică a văii Ru- 
zizi, în apropiere de lacul Tan- 
ganica. Alți 60 de mercenari 
au fost uciși în regiunea Fizi- 
Bara, pe malul de nord al la
cului. Forțele patriotice au res
pins o ofensivă a armatei con
goleze. declanșată la nord de 
Albertville, pe malul de vest al 
lacului Tanganica, iar în nord- 
vestul țării, vaste regiuni din 
apropierea orașului Stanleivil- 
le sînt controlate de aceleași 
forțe care au stabilit aici un 
punct de rezistență și au cap
turat importante cantități de 
armament și muniții de la tru
pele lui Mobutu.

R. P. BULGARIA. Noi blocuri de locuințe construite la Burgas
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